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Nová právní úprava v oblasti posuzování 
vlivu na životní prostředí

V souvislosti s naším vstupem 
do Evropské unie byla přijata 
řada nových právních předpisů 
v oblasti životního prostředí. 
K nejvýznamnějším patří zákon 
č. 93/2004 Sb., kterým byl pod-
statně změněn a rozšířen zákon 
č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí. Vedle 
nově zavedeného legislativní-
ho institutu posuzování vlivů 
koncepcí na životní prostředí 
(tzv. SEA), kterému se budeme 
věnovat v některém z příštích 
příspěvků, bylo upraveno také 
posuzování vlivů jednotlivých 
záměrů – zejména staveb – na 
životní prostředí (tzv. EIA).
Novelizovaná příloha č. 1 k zá-
konu zařazuje další záměry do 
režimu zákona např. v oblasti 
chemických látek, kde tak 
dochází k určitému zpřísnění. 
Novelizace uvedené přílohy na-

opak zmírnila legislativní režim 
u některých dosud příliš přísně 
posuzovaných aktivit, jako jsou 
větrné elektrárny či zařízení pro 
nakládání s odpady. Tím, že no-
velou byl v jejich případě stano-
ven či zvýšen minimální rozsah 
nebo kapacita, od níž je proces 
EIA zákonem vyžadován, se 
proces EIA stává přiměřenější 
administrativní procedurou 
pro hodnocení vlivů na životní 
prostředí.
Pokud jde o zveřejňování do-
kumentů vzniklých v rámci 
procesu EIA v listinné podobě 
na fyzických úředních deskách, 
zákon ukládá povinnost zve-
řejňovat informaci o oznámení, 
dokumentaci či posudku, koná-
ní veřejného projednání, závěr 
zjišťovacího řízení a stanovisko 
nyní pouze na úředních deskách 
dotčených územních samo-

správných celků, a tedy dotče-
ných krajů a obcí. Obecní úřady 
obcí s rozšířenou působností 
jako dotčené správní úřady byly 
této povinnosti zproštěny. Lhůty 
v procesu EIA se proto nově řídí 
zveřejněním na fyzické úřední 
desce dotčeného kraje.
Novelou zákona byly také pro-
dlouženy některé neúměrně 
krátké lhůty pro vyjádření. Ze-
jména 15denní lhůta pro vyjád-
ření k oznámení byla nahrazena 
lhůtou 20denní. Tato úprava 
mimo jiné vychází vstříc do-
tčeným obcím, které mají nyní 
lepší možnost své vyjádření nej-
prve projednat v orgánech obce 
a teprve poté zaslat příslušnému 
úřadu, jenž proces EIA vede.

 Martin Brzák, odbor životní-
ho prostředí
telefon: 564 602 505, e-mail: 
brzak.m@kr-vysocina.cz

V posledních týdnech se obcích 
diskutuje o záměru vymezit přes 
území kraje koridor budoucí 
vysokorychlostní železnice. Jde 
o to, že v rámci pořizovaného 
územního plánu kraje je nutno 
vymezit takzvané veřejně pro-
spěšné stavby, a právě budoucí 
vysokorychlostní trať patří mezi 
několik desítek takových staveb, 
které bude zastupitelstvo kraje 
na podzim tohoto roku schva-
lovat. Pokusím se proto velice 
stručně popsat možnosti kraje v 
procesu tvorby územního plánu 
kraje Vysočina ve vztahu k vy-
sokorychlostní trati.
Pořizování územního plánu je 
výkonem státní správy, a proto 
i usnesení vlády ČR č. 741 ze dne 
21. 7. 1999 ukládá ministrům 
„zabezpečovat územní ochranu 
v územních plánech velkých 
územních celků pro budoucí 
možnost vedení železničních 
vysokorychlostních tratí“.

Vysokorychlostní trať přes Vysočinu
Navíc Program rozvoje kraje 
také podporuje vybudování vy-
sokorychlostní tratě v tzv. jižní 
variantě se snahou zřídit někde 
v prostoru mezi H. Brodem 
a Jihlavou zastávku.
Min. dopravy z 19. 4. 2004 po-
žaduje ke konceptu ÚP VÚC 
kraje vyznačit obě trasy VRT 
a územně chránit oba koridory 
pro jejich budoucí výstavbu.
Koncept územního plánu kraje 
tedy obsahuje strategický záměr 
na realizaci VRT, a koridory 
obou variant VRT jsou proto 
v seznamu veřejně prospěšných 
staveb.
Výsledkem projednávání kon-
ceptu územního plánu kraje 
bude souborné stanovisko s po-
kyny pro dokončení návrhu, 
které musí být dohodnuto s do-
tčenými orgány státní správy, 
tedy i s ministerstvem dopravy. 
Výsledný návrh konceptu nemů-
že být variantní, takže je nutno 

dohodnou jedinou trasu vedení 
trati. 
Nedohodnuté souborné stano-
visko, tedy nedohoda s Minis-
terstvem dopravy o vedení trati, 
nemůže být zastupitelstvem 
kraje schváleno.
Ani dohodnuté souborné sta-
novisko nemusí být zastupi-
telstvem schváleno. V tomto 
případě by mělo zastupitelstvo 
určit, jakým způsobem se bude 
pokračovat. 
Proces pořizování územního 
plánu je dlouhodobý proces, jeho 
schvalování je výkonem státní 
správy, a proto jsou možnosti 
obecních a schvalující krajské 
samosprávy ve věci případného 
nesouhlasu s vedením trati po-
někud omezené.

 Petr Pospíchal, náměstek 
hejtmana
telefon: 607 239 395, e-mail:
pospichal.p@kr-vysocina.cz



Proběhly volby do Evropského parlamentu

Volby do Evropského parlamentu – srovnání volební účasti v jednotlivých krajích

kraj okrsky počet 
voličů

vydané 
obálky účast v % odevzdané 

obálky platné hlasy

Hlavní město Praha 1 111 978 107 338 540 34,61 338 230 336 911
Středočeský kraj 2 047 922 763 270 679 29,33 270 496 268 972
Jihočeský kraj 1 259 503 866 137 506 27,29 137 446 136 779
Plzeňský kraj 1 087 449 616 130 211 28,96 130 081 129 409
Karlovarský kraj 348 242 374 56 267 23,21 56 227 55 859
Ústecký kraj 1 046 656 817 151 776 23,11 151 676 150 811
Liberecký kraj 584 342 710 92 386 26,96 92 333 91 879
Královéhradecký kraj 939 443 082 133 930 30,23 133 717 133 130
Pardubický kraj 871 406 458 119 500 29,40 119 443 118 894
Vysočina 1 162 412 755 119 887 29,05 119 838 119 311
Jihomoravský kraj 1 392 923 640 273 927 29,66 273 718 272 572
Olomoucký kraj 913 513 611 139 863 27,23 139 805 139 131
Zlínský kraj 680 477 884 138 760 27,23 138 667 137 999
Moravskoslezský kraj 1 324 1 009 802 242 778 29,04 242 613 241 205
Celkem 14 763 8 283 485 2 346 010 28,32 2 344 290 2 332 862

Výsledky voleb do Evropského parlamentu je možné nalézt na webové adrese www.volby.cz > rok 2004.
 Alena Kuchařová, odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu, telefon: 564 602 258, e-mail: kucharova.a@kr-vysocina.cz

v sobotu dne 12. června 2004 ve 
14.00 hod., ale až od okamžiku, 
kdy bylo ukončeno hlasování 
v posledním členském státě Ev-
ropské unie. Museli tedy vyčkat, 
než se v neděli 13. června ve 22.00 
hod. uzavřely volební místnosti na 
Slovensku, v Itálii a Rakousku, 
a teprve od 22.00 hod. mohli začít 
se zjišťováním výsledků hlasování 
na území České republiky. V této 
souvislosti byla starosty obcí 
a členy komisí kladena otázka, 
jak postupovat v případě, kdy se 
při sčítání hlasů v určeném čase 
nesešla celá komise. Pokud se ke 
sčítání hlasů nedostavil do voleb-
ní místnosti člen komise, který byl 
do komise delegován volební stra-
nou a měl náhradníka, nastupoval 
automaticky tento náhradník. 
Pokud však náhradník delegován 
nebyl nebo se nedostavil člen 
komise jmenovaný do komise 
starostou obce, jenž náhradníka 
nemá, a počet členů komise klesl 
pod minimální počet členů komi-
se stanovený starostou obce, bylo 
povinností starosty obce ve smys-
lu § 18 odst. 3 zákona o volbách do 
Evropského parlamentu jmenovat 
na neobsazená místa další členy 
komise. Pokud však klesl počet 
členů komise tak, že počet členů 
komise nepoklesl pod minimální 
počet členů komise stanovený 
starostou obce, nebylo nutné další 
členy komise jmenovat.

průkaz nezajistil, mohl volit pouze 
v místě svého původního trvalého 
pobytu.
Dotazy byly i na případ, kdy volič 
byl ve dnech hlasování nečekaně 
hospitalizován, aniž by stačil 
odvolit v místě trvalého pobytu, 
tedy v místě, kde byl zapsán do 
seznamu voličů. Pokud si volič 
z nějakého důvodu ve stanovené 
lhůtě nevyřídil vydání voličského 
průkazu a pokud se nemocnice 
nenacházela v místě jeho trvalého 
pobytu, a tedy v místě, kde byl za-
psán do seznamu voličů, nemohlo 
mu být v místě hospitalizace 
umožněno hlasování. V této sou-
vislosti se členové komise tázali, 
zda by nebylo možné za takovým 
voličem zajet s přenosnou volební 
schránkou. Pokud se nemocnice 
nacházela, jak je shora konstato-
váno, ve volebním okrsku, kde 
byl volič zapsán z titulu trvalého 
pobytu do seznamu voličů, mohli 
členové komise za voličem s pře-
nosnou volební schránkou zajít. 
V opačném případě takový po-
stup možný není, protože komise 
se nesmí pohybovat mimo územ-
ní obvod svého volebního okrsku, 
natož přejíždět z obce do obce.
Další zásadní odlišností těchto 
voleb byl čas, kdy členové komisí 
mohli začít se sčítáním hlasů. 
Sčítat hlasy nemohli jako obvykle 
od okamžiku, kdy skončilo hlaso-
vání na území České republiky, tj. 

takového voliče nebylo možné po 
lhůtě 40 dnů před volbami, tedy 
po 2. květnu 2004, kdy proběhla I. 
fáze sestavování seznamů voličů, 
ze seznamu voličů vyškrtnout. 
Informaci o úmrtí voliče bylo 
možné ze strany obecních úřadů 
předat okrskovým volebním ko-
misím (dále jen „komise“) pouze 
připojením oznámení o úmrtí, 
které tvořilo přílohu seznamu 
voličů. 
Starostové obcí a členové komisí 
se často dotazovali také na to, jak 
postupovat u voliče, kterého mají 
zaneseného v seznamu voličů, ač-
koliv o něm vědí, že se z obce od-
stěhoval. Kde vlastně bude takový 
volič realizovat své volební právo? 
V místě původního trvalého po-
bytu, nebo v místě nového trvalé-
ho pobytu? Pokud se volič z obce 
odstěhoval po 2. květnu 2004, 
tedy v době, kdy již nebylo mož-
né voliče vyškrtnout ze seznamu 
voličů v místě původního trvalého 
pobytu a naopak obecní úřad 
v místě nového trvalého pobytu 
ho již nemohl do seznamu voličů 
dopsat, měl takový volič dvě mož-
nosti. Pokud si zajistil u obecního 
úřadu v místě původního trvalého 
pobytu voličský průkaz, který ho 
opravňoval k realizaci volebního 
práva v jakémkoliv volebním 
okrsku na území České republiky, 
mohl volit i v místě nového trvalé-
ho pobytu. Pokud si však voličský 

Ve dnech 10. až 13. června 2004 
proběhly na území států Evropské 
unie volby do Evropského parla-
mentu. Na území České republiky 
proběhly první historické volby 
do tohoto zastupitelského sboru 
ve dnech 11. a 12. června 2004.
Vzhledem k tomu, že organizačně 
technická příprava těchto voleb 
vykazovala od jiných typů voleb 
řadu odlišností, zaznamenali 
zaměstnanci odboru sekretariátu 
ředitele a krajského živnostenské-
ho úřadu přede dnem hlasování 
ze strany starostů obcí a ve dnech 
hlasování a při sčítání výsledků 
hlasování od členů okrskových 
volebních komisí (dále jen „ko-
mise“), zvýšený počet dotazů. 
Dotazy byly směrovány zejména 
na sestavování a obsah seznamů 
voličů, které byly na rozdíl od 
jiných typů voleb tvořeny v jed-
notlivých časových fázích a byly 
sestaveny z dílčích seznamů 
voličů. Nejčastěji byla kladena 
otázka, zda ze seznamu voličů 
budou vyškrtávány osoby již ne-
žijící. Protože obecní úřad mohl 
podle § 28 odst. 3 a 4 zákona č. 
62/2003 Sb., o volbách do Ev-
ropského parlamentu a o změně 
některých zákonů škrtat voliče 
pouze v případech zde taxativně 
uvedených a úmrtí voliče v těch-
to ustanoveních nebylo uvedeno 
jako důvod pro vyškrtnutí ze 
seznamu voličů, znamenalo to, že 
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Nové grantové programy z Fondu Vysočiny
Zastupitelstvo kraje Vysočina vyhlásilo na svém zasedání dne 29. 6. 2004 nové 
grantové programy z Fondu Vysočiny na podporu projektů směřujících do růz-
ných oblastí rozvoje kraje Vysočina. Níže uvádíme výčet vyhlášených grantových 
programů a kontakt na odbory krajského úřadu, v jejichž gesci budou programy 
realizovány:

 Metropolitní sítě II – program na podporu komunikační infrastruktury orgánů veřejné správy
(odbor informatiky, Ing. Martina Rojková, tel.: 564 602 341, rojkova.m@kr-vysocina.cz)
uzávěrka: 30. 7. 2004
 Projektová dokumentace k programu SROP – program na podporu zpracování projektové dokumentace pro žádosti do vybraných opat-

ření Společného regionálního operačního programu
(odbor regionálního rozvoje, Ing. Tomáš Čihák, tel.: 564 602 538, cihak.t@kr-vysocina.cz; Mgr. Magdaléna Svatoňová, tel.: 564 602 544, 
svatonova.m@kr-vysocina.cz) 
uzávěrka: 20. 8. 2004 
 Bydlete na venkově 2004 – program na podporu zpracování projektové dokumentace řešící rekonstrukci nebytových prostor na byty, pří-

padně doprovodnou infrastrukturu pro následnou bytovou výstavbu v místních částech měst a obcích kraje Vysočina
(odbor regionálního rozvoje, Luděk Hrůza, tel.: 564 602 543, hruza.l@kr-vysocina.cz) 
uzávěrka: 31. 8. 2004
 Edice Vysočiny II – program na podporu edičních počinů s vazbou na kulturu, historii, přírodu a krajinu Vysočiny

(odbor kultury a památkové péče, PhDr. Katina Lisá, tel.: 564 602 249, lisa.k@kr-vysocina.cz; Jaroslava Panáčková, tel.: 564 602 296, pa-
nackova.j@kr-vysocina.cz; Mgr. Aleš Seifert, tel.: 564 602 295, seifert.a@kr-vysocina.cz)
uzávěrka: 30. 8. 2004
 Systém sběru a třídění odpadu 2004 – program na podporu tvorby uceleného systému sběru a třídění komunálního odpadu

(odbor životního prostředí, Ing. Eva Navrátilová, tel.: 564 602 522, navratilova.e@kr-vysocina.cz) 
uzávěrka: 31. 7. 2004 
 Dopravní výchova 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. 7. 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 

Vysocina a Evropská unie

Iniciativa společenství INTERREG IIIA
Iniciativy Společenství jsou 
zvláštní programy zřízené Ev-
ropskou komisí k řešení speci-
fi ckých problémů dotýkajících 
se celého území EU. Doplňují 
jiné programy Evropského spo-
lečenství nebo usnadňují jejich 
realizaci. Iniciativy Společenství 
fungují vedle strukturálních fon-
dů a Kohezního fondu. 
Jednou z hlavních zásad Ev-
ropské unie je, že státní hranice 

by neměly být překážkou rov-
noměrného rozvoje a integrace 
evropského území. Z tohoto 
důvodu se klade velký důraz na 
podporu přeshraniční spolu-
práce mezi příhraničními ob-
lastmi, které jsou znevýhodněny 
izolací příhraničních komunit od 
svých přirozených sousedů na 
druhé straně hranice a zároveň 
okrajovým postavením území 
v rámci svých vlastních státních 

hranic a politik. Nástrojem pro 
překonání těchto nevýhod je 
Iniciativa Společenství – IN-
TERREG. 
Iniciativa INTERREG III jako 
nástroj pro překonání nevýhod 
plynoucích z příhraniční pozi-
ce dané oblasti má tři části – A, 
B a C. 
Část A se týká přeshraniční spo-
lupráce, část B je zaměřena na 
nadnárodní spolupráci a část C 

podporuje meziregionální spolu-
práci. Česká republika je po vstu-
pu do Evropské unie oprávněna 
čerpat 68,67 mil. EUR z Evrop-
ského regionálního rozvojového 
fondu, určených pro tento pro-
gram. Na období 2004–2006 
bylo na program INTERREG 
IIIA vyčleněno 55 mil. EUR, 
INTERREG IIIB 9,6 mil. EUR
a INTERREG IIIC 4,07 mil. 
EUR. 
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INTERREG IIIA bezpro-
středně navazuje na předvstup-
ní program Phare CBC, který 
byl vyhlašován v příhraničních 
oblastech.
INTEREG IIIA je v ČR roz-
dělen dle místní příslušnosti 
k dané hranici na 5 částí: 
česko–rakouskou, česko–ba-
vorskou, česko–saskou, česko–
polskou a česko–slovenskou.
Na česko–rakouskou hranici 
je pro programovací období 
2004–2006 alokováno 11 mil. 
EUR. Z těchto prostředků 
mohou čerpat na své projekty 
subjekty z krajů Vysočina, Ji-
homoravského a Jihočeského, 
na rakouské straně hranice pak 
subjekty z oblastí Mühlvier-
tel, Waldviertel, Weinviertel, 
Wien, Wiener Umland Nord, 
Innvierel, Linz-Wels, Most-

viertel-Eisenwurzen a Sankt 
Pölten.
Iniciativa Interregn IIIA má 5 
priorit:
 přeshraniční hospodářská spo-

lupráce
 dosažitelnost
 přeshraniční organizační struk-

tury a sítě
 lidské zdroje
 trvale udržitelný rozvoj a tvorba 

životního prostředí
Projekty v kraji Vysočina bu-
dou podporovány v souladu 
s programovým dokumentem 
INTERREG III A Česká repub-
lika–Rakousko Program Inicia-
tivy Společenství 2000(4)–2006 
(zkráceně CIP), Programovým 
dodatkem a Směrnicí pro ža-
datele. Programový dokument 
a Programový dodatek nalezne 
žadatel na webových stránkách 

www.strukturalni-fondy.cz > Ini-
ciativy Společenství > Iniciativa 
Interreg IIIA.
Oprávněnými žadateli do Inicia-
tivy INTERREG IIIA jsou obce 
(svazky obcí), města, kraje, orga-
nizace zřizované kraji či obcemi, 
které jsou zřízeny za účelem po-
skytování veřejných služeb a jsou 
ze 100  % vlastněny těmito kraji či 
obcemi, NNO, zájmová sdružení 
právnických osob, hospodářské 
komory, agrární komory a orga-
nizace zřízené státem.
Subjekty žádající o podporu mo-
hou získat grant dosahující max. 
75  % celkových uznatelných 
nákladů s tím, že jim bude pro-
placen zpětně proti proplaceným 
fakturám. 
Předpokládaným termínem vy-
hlášení výzvy k předkládání 
projektů je červenec 2004.

Kontaktním místem pro žadate-
le o fi nanční zdroje z Iniciativy 
Interreg IIIA v kraji Vysočina 
je oddělení Sekretariátu Regio-
nální rady Regionu soudržnosti 
NUTS II Jihovýchod Krajského 
úřadu kraje Vysočina, Žižkova 
16, Jihlava. Kontaktními osoba-
mi jsou Jaromíra Lojdová, tel.: 
564 602 544, lojdova.j@kr-vy-
socina.cz a Ing. Jiřina Šedová, 
tel.: 564 602 545, sedova.j@kr-
-vysocina.cz.
Dalším zdrojem informací 
jsou www.strukturalni-fondy.cz 
a www.kr-vysocina.cz.

 Jaromíra Lojdová, oddělení 
Sekretariátu Regionální rady 
Regionu soudržnosti NUTS II 
Jihovýchod
telefon: 564 602 544, e-mail: 
lojdova.j@kr-vysocina.cz

Zásoby pro humanitární pomoc
V souvislosti s krizovými situa-
cemi bývá často frekventovaným 
pojmem humanitární pomoc. Pod 
tímto názvem se nám většinou 
vybaví činnost, resp. materiální 
pomoc různých humanitárních 
organizací nebo vlád jiných stá-
tů. Tyto zdroje jsou významné, 
nejsou však jediné. Důležitou 
funkci při zajištění humanitární 
pomoci plní i náš stát.
Pojďme si nyní přiblížit, jaký je 
v ČR vůbec legislativní rámec 
a podmínky využívání zásob 
tohoto druhu, jež jsou vytváře-
ny přímo státem, a co všechno 
obsahují. 
Jejich základní defi nici nalez-
neme v zákoně č. 97/1993 Sb., 
o působnosti Správy státních 
hmotných rezerv, který dle účelu 
rozlišuje hned několik kategorií 
státních hmotných rezerv. 
Zásoby pro humanitární po-
moc (ZHP) jsou defi novány 
jako vybrané základní materiály 
a výrobky určené po vyhlášení 
krizových stavů k bezplatnému 
poskytnutí fyzické osobě vážně 
materiálně postižené. 
Slouží pro první období po 
vyhlášení krizového stavu (cca 
3 dny) k zajištění nezbytných 
životních potřeb fyzických osob, 

které vlivem krizové situace 
zůstaly bez potřebných věcných 
prostředků nutných k přežití, 
nebyly evakuovány a zůstaly 
v zasaženém místě, k ochraně 
osobního a společného majetku 
nebo k zamezení vzniku dalších 
škod na něm.
ZHP jsou součástí jednotného 
systému humanitární pomoci 
v České republice a umožňu-
jí plnit povinnosti krajského 
hejtmana stanovené krizovým 
zákonem (č. 240/2000 Sb.). 
Hejtman tak za stavu nebezpe-
čí mj. organizuje a koordinuje 
humanitární pomoc, a zabezpe-
čuje nouzové zásobování pitnou 
vodou, potravinami a dalšími 
nezbytnými prostředky k přežití 
obyvatelstva. 
Pořízení, skladování, ochraňo-
vání a přepravu ZHP k vyža-
dujícímu úřadu zabezpečuje 
Správa státních hmotných 
rezerv (SSHR).
Vyžádání zásob pro humanitární 
pomoc se provádí formou pí-
semného požadavku s podpisem 
statutární osoby, předkládaného 
k rozhodnutí a realizaci této sprá-
vě vždy cestou situačního centra 
Ústředního krizového štábu. 
Písemný požadavek se zároveň 

zasílá správě (fax 251 510 314). 
Správa o obdržení požadavku 
uvědomí vyžadující krajský, 
resp. obecní úřad a provede jeho 
upřesnění.
Spojení na situační centra:
 SITCEN MO ČR tel. 

973 212 000, fax: 973 212 076, 
e-mail: sitcencz@army.cz 
 SITCEN MV ČR tel. 

974 833 235, fax: 974 833 508, 
e-mail: sicmv@mvcr.cz 
Požadavek na poskytnutí zásob 
pro humanitární pomoc musí 
obsahovat:
 název vyžadujícího krajského, 

resp. obecního úřadu 
 množství a druh vyžadovaných 

zásob pro humanitární pomoc 
(počet postižených osob)
 místo a dobu jejich převzetí 

u vyžadujícího krajského, resp. 
obecního úřadu
 jméno, příjmení a telefonní 

(faxové) spojení na osobu, která 
upřesní požadavek a zásoby od 
správy převezme
 datum a čas podání požadavku

Dle zákona č. 241/2000 Sb., 
o hospodářských opatřeních pro 
krizové stavy rozhoduje o vydá-
ní ZHP na základě požadavku 
krajského úřadu, obecního úřadu 
obce s rozšířenou působností 

nebo určené obce předseda 
SSHR. 
Za přidělení zásob odpovídá 
osoba, na jejíž žádost došlo k je-
jich vydání. Samotný požadavek 
na poskytnutí ZHP je realizován 
až tehdy, pokud příslušný správ-
ní úřad není schopen tyto pro-
středky poskytnout z vlastních 
připravených zdrojů.
ZHP udržované SSHR jsou 
vytvořeny pro 1 500 osob a je-
jich konkrétní složení naleznete 
v následující části. 
Skladba zásob pro humanitární 
pomoc udržovaných SSHR (pro 
1 500 osob)
1. druh – osobní souprava 
 3 denní dávky potravin 
 hygienické prostředky 
 ostatní prostředky (jídelní 

příbor, lihový vařič, suchý líh, 
zápalky, svíčka, nádoba na pří-
pravu nápojů o obsahu 250 ml)
2. druh – pracovní oděv a obuv 
(1 500 souprav v letní nebo zim-
ní variantě)
3. druh – spací pytel (1 500 ks)
4. druh – balená pitná voda 
(3 litry ke každé denní dávce)

 Radim Schell, odbor sekreta-
riátu hejtmana
telefon: 564 602 320, e-mail: 
schell.r@kr-vysocina.cz 
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Program obnovy venkova 
– podávání žádostí na rok 2005

Vzhledem k tomu, že pro 
rok 2005 je připravována 
úprava pravidel pro při-
dělování dotací v rámci 
Programu obnovy venkova, 
předpokládá se posunutí 
termínu podávání žádostí na 
období říjen–listopad 2004. 
Upřesnění tohoto termínu 
i způsobu podávání žádostí 
budou obcím sděleny v do-
statečném předstihu. 

 Luděk Hrůza, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 543, e-mail: hruza.l@kr-vysocina.cz

Informace

Přečetli jsme za vás…
V částce 62 Sbírky zákonů s datem rozeslání dne 23. dubna 
2004 byl vydán pod č. 188 zákon, kterým se mění zákon č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů. Tímto zákonem se mj. mění § 16 
(povinnosti původců odpadů) odst. 2 shora citovaného zákona, 
ze kterého vyplývá, že pokud vzhledem k následnému způso-
bu využití nebo odstranění odpadů není třídění nebo oddělené 
shromažďování nutné, může od něj původce odpadů upustit se 
souhlasem místně příslušného orgánu státní správy s navazu-
jícími změnami v kompetencích (byla tak nahrazena slova „se 
souhlasem příslušného krajského úřadu upustit“).

* * *
V § 37 jsou nově upraveny povinnosti při nakládání s au-
tovraky. Např. v odst. 3 je stanoveno, že pokud je vozidlo 
umístěno v rozporu s odst. 2 (na místě, kde poškozuje nebo 
ohrožuje životní prostředí a narušuje estetický vzhled obce či 
přírody nebo krajiny), přemístí vozidlo po uplynutí 2 měsíců 
obecní úřad na náklady jeho vlastníka na vybrané parkoviště. 
Povinností obecního úřadu je zveřejnit informaci o umístě-
ní opuštěného vozidla na vybrané parkoviště na své úřední 
desce a o umístění vozidla zároveň informuje jeho vlastníka, 
pokud je možné ho identifi kovat. Podle odst. 4 téhož ustano-
vení nepřevezme-li vlastník vozidlo z vybraného parkoviště 
po marném uplynutí lhůty 2 měsíců od jeho informování  
a v případě nemožnosti jeho identifi kace od zveřejnění in-
formace podle odstavce 3, má se za to, že vozidlo je auto-
vrak. Obecní úřad naloží s autovrakem podle odst. 1 téhož 
ustanovení (povinnost předat autovrak pouze osobám, které 
jsou provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, 
využívání nebo odstraňování autovraků). Podle odst. 5 téhož 
ustanovení náklady spojené s postupem shora popsaným je 
povinen uhradit obci poslední vlastník opuštěného vozidla 
uvedený v registru motorových vozidel.
V § 39 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, podle kterého 
jsou provozovatelé zařízení ke sběru a zpracování autovraků 
povinni vést evidenci a zasílat údaje o počtu a stavu převza-
tých autovraků a o způsobech jejich zpracování každoročně 
do 15. února následujícího roku obecnímu úřadu obce s rozší-
řenou působností příslušnému podle místa provozovny.
V § 39 se na konci odstavce 10 doplňuje věta, ze které vy-
plývá, že obecní úřad obce s rozšířenou působností a krajský 
úřad zveřejňují na portálu veřejné správy, popřípadě i jiným 
vhodným způsobem aktuální seznam zařízení provozova-
ných podle § 14 odst. 1 a podle § 14 odst. 2.

* * *
V § 66 (pokuty fyzickým osobám oprávněným k podnikání 
a právnickým osobám) odst. 2 se doplňuje výčet orgánů, kte-
ré mohou ve zde uvedených případech ukládat pokuty, a to 
o příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností.
V § 68 odst. 4 se nově upravuje, že pokuty uložené obecním 
úřadem obce s rozšířenou působností jsou z 50 % příjmem 
obce, na jejímž katastrálním území došlo k porušení po-
vinnosti, a z 50 % příjmem obce s rozšířenou působností, 
která pokutu uložila. Pokuta uložená obecním úřadem obce 
s rozšířenou působností obci je z 50 % příjmem Státního fon-
du životního prostředí a z 50 % příjmem obce s rozšířenou 
působností.
V § 79 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, ze kterého 
vyplývá, že obecní úřad obce s rozšířenou působností zruší 

Osvobození obcí od placení 
správních poplatků

Institut osvobození od placení 
správních poplatků upravuje § 9 
zákona č. 368/1992 Sb., o míst-
ních poplatcích, v platném zně-
ní. Krajský úřad zastává názor, 
že z odst. 1 písm. c) tohoto usta-
novení vyplývá skutečnost, že 
od placení správních poplatků 
jsou osvobozeny obce, ale pou-
ze v případě, že zpoplatňovaný 
úkon je vyžadován v souvislosti 
s výkonem státní správy, tj. 
přenesené působnosti. Pokud je 
zpoplatňovaný úkon vyžadován 
v souvislosti s výkonem samo-
statné působnosti, obec nemá 
podle názoru krajského úřadu 
na osvobození od zaplacení 
poplatku nárok.
Krajský úřad dále zastává názor, 
že s ohledem na zásadu ofi ciali-
ty, kterou je řízení o správních 
poplatcích ovládáno, by měl být 
správní poplatek placen i v pří-
padě, že jedna obec se ocitne 
v pozici poplatníka správního 
poplatku a zároveň je i přísluš-
ná k vyměření a vybrání tohoto 

správního poplatku (např. po-
kud obec požádá svůj stavební 
úřad o vydání stavebního po-
volení). Zaplacení takovéhoto 
správního poplatku by mělo 
být promítnuto do účetnictví 
obce. Skutečností ovšem je, že 
v tomto případě nebude celkové 
saldo hospodaření obce nijak 
ovlivněno, neboť se pouze na-
výší výdajová stránka rozpočtu 
a zároveň se o stejnou částku 
zvýší příjmy obce. Výsledkem 
tohoto postupu tedy fakticky 
bude pouze fakt, že se obci 
zvýší náklady na bankovní 
poplatky a administrativu, což 
se neslučuje s povinností obce 
účelně a hospodárně využívat 
svůj majetek tak, jak to stano-
vuje § 38 odst. 1 zákona č. 128/
2000 Sb., o obcích, v platném 
znění. 

 David Marek, odbor se-
kretariátu ředitele a krajského 
živnostenského úřadu
telefon: 564 602 183, e-mail: 
marek.d@kr-vysocina.cz

Odbor regionálního
rozvoje
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V polovině měsíce června 2004 
ukončili pracovníci oddělení 
veřejnosprávní kontroly kraj-
ského úřadu pověření výkonem 
státní správy přezkoumání hos-
podaření obcí v kraji Vysočina. 
Z celkového počtu 729 obcí 
bylo provedeno přezkoumání 
hospodaření v 675, zbývající 
obce měly ze zákona povinnost 
požádat na svůj náklad o pře-
zkoumání auditora a oznámit 
tuto skutečnost příslušnému 
fi nančnímu úřadu.
Předmětem přezkoumání byly 
v souladu s vyhláškou Minister-
stva fi nancí ČR č. 41/2002 Sb. 
údaje o plnění příjmů a výdajů 
rozpočtu včetně údajů o tvorbě 
a použití peněžních fondů, údaje 
o nákladech a výnosech podni-
katelské činnosti a o ostatních 
peněžních operacích, nakládání 
s majetkem ve vlastnictví obcí, 
provádění inventarizací, správ-
nost sestavení závěrečného účtu 
a dodržování dalších povinností 
uložených zákony a jinými 
závaznými právními předpisy. 
Jednalo se zejména o zákony 
o rozpočtových pravidlech, 
o obcích, o účetnictví a o fi nanč-
ní kontrole ve veřejné správě.
Vzhledem k tomu, že pro pře-
zkoumání byly k dispozici zhru-
ba čtyři měsíce, bylo prováděno 
výběrovým způsobem, ve větši-
ně obcí v průběhu jednoho dne. 
Výsledek přezkoumání, případ-
ně popis zjištěných nedostatků, 
byl uveden ve zprávě předané 
nebo zaslané obci. V závěru 
zprávy bylo vyjádřeno v souladu 
s platnou vyhláškou, zda nebyly 
zjištěny žádné nedostatky, nebo 
pokud byly zjištěny, zda došlo 
k porušení rozpočtové kázně 
nebo k nesprávnosti, neúplnosti 
a neprůkaznosti účetnictví, či 
k porušení povinností stano-
vených zvláštními právními 
předpisy. 
Na základě dosavadních poznat-
ků lze konstatovat, že v žádné 

Ukončení přezkoumání 
hospodaření obcí

za rok 2003 
obci nebylo zjištěno závažné 
porušení rozpočtové kázně, 
tj. neoprávněné používání ve-
řejných fi nančních prostředků 
s výjimkou dílčích nesrovnalos-
tí při použití prostředků státního 
rozpočtu na úhradu výdajů spo-
jených s referendem o přistou-
pení ČR k EU. Podobně jako 
v minulých letech byly zjištěny 
různé nedostatky v účetnictví 
nebo nedodržování některých 
zákonných povinností. Pro 
příklad: v některých obcích se 
jednalo o jednu nebo dvě chyby 
v zaúčtování položek, které ved-
ly ke zkreslení účetní závěrky, 
v jiných o porušení některého 
ustanovení zákona o rozpočto-
vých pravidlech (např. nepřijetí 
rozpočtového provizoria nebo 
neprovádění rozpočtových 
změn) či byly zjištěny případy 
nedodržování ustanovení více 
zákonů. Na tyto nedostatky 
byli zástupci obcí upozorněni 
s tím, že jejich zastupitelstva 
mají ze zákona o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů 
povinnost v rámci projednávání 
závěrečného účtu obce přijmout 
opatření k nápravě zjištěných 
chyb a nedostatků. V této sou-
vislosti je nutné zdůraznit, že 
krajský úřad nemá žádné opráv-
nění obcím tato opatření uklá-
dat ani nařizovat. Rozhodnutí 
o nich, jejich realizace, případně 
průběžná kontrola jejich plnění 
je zcela v kompetenci orgánů 
obce. 
Podrobnější informace o nej-
častějších a nejzávažnějších 
chybách a nedostatcích v hospo-
daření obcí, případně i o novém 
zákonu o přezkoumávání hos-
podaření územních samospráv-
ných celků, je připravována do 
příštího čísla Zpravodaje.

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

rozhodnutí o udělení souhlasu, jenž spadá do jeho kompe-
tence podle odst. 1 písm. b) tohoto ustanovení, v případě, 
že osoba, které byl souhlas udělen, opakovaně porušuje 
povinnosti stanovené tímto zákonem nebo opakovaně ne-
plní podmínky, na něž je souhlas vázán.
Tento zákon nabyl účinnosti dne 23. dubna 2004 s vý-
jimkou čl. I bodů 77 až 86 – části deváté, které nabývají 
účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České re-
publiky k Evropské unii.
V částce 72 Sbírky zákonů s datem rozeslání dne 28. 
dubna 2004 byl pod č. 216 vydán zákon, kterým se mění 
zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve zně-
ní pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 
131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 
předpisů, kterým se ve zde uvedených ustanoveních sho-
ra citovaných zákonů nahrazuje slovo „prapor“ slovem 
„vlajka“.
Z odst. 4 § 5 zákona o krajích, jenž byl nově vložen, vy-
plývá, že kraje a jimi zřízené organizace nebo založené 
organizační složky a právnické osoby mohou užívat znak 
a vlajku kraje. Jiné subjekty mohou užívat znak kraje jen 
s jeho souhlasem. K užívání vlajky kraje není nutný jeho 
souhlas.
Tento zákon nabyl účinnosti dnem 28. dubna 2004.

* * *
V částce 79 Sbírky zákonů s datem rozeslání dne 30. dub-
na 2004 byla pod č. 240 vydána vyhláška o informačním 
systému o zadávání veřejných zakázek a metodách hod-
nocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti.
Vyhláška nabyla účinnosti dnem 1. května 2004.

* * *
V částce 96 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 14. 
května 2004, byla pod č. 296 vydána vyhláška, jíž se pro-
vádí zákon o evidenci obyvatel a kterou se mění vyhláška 
č. 177/2000 Sb., jíž se provádí zákon o evidenci obyvatel, 
zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních do-
kladech, ve znění pozdějších předpisů. Přílohu této vy-
hlášky tvoří vzor tiskopisu Přihlašovací lístek k trvalému 
pobytu, vzor tiskopisu Doklad o rodném číslu a vzor tis-
kopisu Potvrzení o změně místa trvalého pobytu.
Tato vyhláška nabyla účinnosti dnem 14. května 2004.

* * *
V částce 98 Sbírky zákonů bylo pod č. 302 vydáno úplné 
znění zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rod-
ných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evi-
denci obyvatel), jak vyplývá z pozdějších změn.

* * *
V částce 109 Sbírky zákonů s datem rozeslání dne 28. 
května 2004 bylo pod č. 337 vydáno nařízení vlády, kte-
rým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách 
za výkon funkce členům zastupitelstev. Z nové právní 
úpravy ust. § 3 odst. 3 vyplývá, že měsíční odměna vy-
počtená podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, sloupců 1 
až 9 a podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení, sloupců 1 až 
6, se zaokrouhluje na celé desetikoruny nahoru.
Toto nařízení nabylo účinnosti dnem 28. května 2004.

Alena Kuchařová, odbor sekretariátu ředitele a krajského 
živnostenského úřadu
telefon: 564 602 258, e-mail: kucharova.a@kr-vysocina
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Nejvyšší podíl bytů v rodinných domech je na Vysočině
V kraji Vysočina bylo v době sčítání (1. 3. 2001) celkem 129 165 domů a 212 687 bytů. Mezi všemi kraji ČR máme nejvyšší podíl 
bytů v rodinných domech. Podíváme-li se na úroveň okresů, nejvyšší podíl bytů v rodinných domech je v okrese Havlíčkův Brod, 
nejnižší v okrese Jihlava. Není se tedy co divit, že na Havlíčskobrodsku je více domů než na Jihlavsku (celkově i trvale obydlených), 
a to přesto, že v okrese Jihlava žije o 13,5 tisíce obyvatel více.
Je pochopitelné, že nejvyšší počet domů a bytů je v okrese Žďár nad Sázavou, kde žije nejvíce obyvatel, následuje okres Třebíč. 
V okrese Jihlava je nejvyšší podíl panelových bytů, nejnižší podíl paneláků je v okrese Havlíčkův Brod.
Průměrné stáří domu je nejvyšší na Pelhřimovsku, naopak v průměru nejmladší bytový fond je v okrese Žďár nad Sázavou.

Podíl bytů v rodinných domech na celkovém počtu bytů v krajích ČR k 1. 3. 2001

Domy a byty v okresech kraje Vysočina k 1. 3. 2001

HB JI PE TR ZR Vysočina
domy celkem 25 800 22 723 19 929 29 357 31 356 129 165
trvale obydlené domy 20 423 19 214 15 074 24 162 24 683 103 556
podíl rodinných domů (%) 92,6 88,0 90,4 92,8 92,4 91,4
podíl panelových domů (%) 2,1 4,3 2,3 3,4 2,2 2,9
průměrné stáří domu 42,8 44,0 44,2 43,8 40,4 42,9
byty celkem 39 714 43 790 31 904 47 016 50 263 212 687
trvale obydlené byty 33 135 38 566 25 927 40 292 41 864 179 784
byty v rodinných domech 27 193 23 702 20 410 31 164 34 369 136 838
byty v rodinných domech (%) 68,5 54,1 64,0 66,3 68,4 64,3

Zdroj dat (graf i tabulka): Sčítání lidu, domů a bytů 2001. ČSÚ, Praha 2003

 Václav Novák, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 542, e-mail: novak.v@kr-vysocina.cz
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Kulturní památky jsou chráněny státem jako nedílná součást kulturního dědictví, svědectví dějin, významná součást životního 
prostředí a nenahraditelné bohatství společnosti. S tím souvisí mnohdy technologicky a fi nančně náročný způsob jejich obnovy, 
který současně podléhá rozhodnutím a dozoru orgánů státní památkové péče. Stát, kraj i obce proto poskytují vlastníkům kul-
turních památek dotace na jejich obnovu a zachování.

I. Dotační programy Ministersva kultury České republiky
Ministerstvo kultury ČR poskytuje vlastníkům kulturních památek fi nanční příspěvky na jejich obnovu ze státního rozpočtu. Pro tyto 
účely má MK ČR k dispozici několik specializovaných programů. Finanční příspěvky z Programu regenerace městských památkových 
rezervací a městských památkových zón mohou být poskytovány pouze tehdy, pokud má příslušné město zpracovaný vlastní program 
regenerace a pokud se zároveň společně s vlastníkem fi nančně podílí na obnově kulturní památky (v roce 2003 činil podíl měst na obnově 
objektů ve vlastnictví měst 7 082 tis. Kč a tato města se zároveň podílela částkou 2 600 tis. Kč na obnově objektů jiných vlastníků).

Dotační programy Ministerstva kultury ČR (v rámci kraje 
Vysočina)

Příspěvek na rok 
2003 celkově

(v tis. Kč)

Na objekty 
v majetku obcí

(v tis. Kč)
Podíl %

Příspěvky na 
rok 2004 celkově 
– plán (v tis. Kč)

Program restaurování movitých kulturních památek 1 065 0 0 % 2 410
Havarijní program 2 080 240 11,5 % 1 900
Program záchrany architektonického dědictví 16 400 3 200 19 % 22 800
Program regenerace městských památkových rezervací a městských 
památkových zón 15 354 8 075 52 % 14 990

Program péče o vesnické památkové rezervace, vesnické 
památkové zóny a krajinné památkové zóny 585 0 0 % 970

Celkem 35 484 11 515 32,5 % 43 070

II. Dotace na obnovu kulturních památek z grantových programů a rozpočtu kraje Vysočina v roce 2003
Grantové programy Fondu Vysočiny a dotace na obnovu kulturních památek z rozpočtu kraje jsou dalším ze systémových nástrojů, kte-
rými se kraj Vysočina snaží zlepšit stav památek na svém území. Naplňuje tak konkrétně cíle Programu rozvoje kraje a posiluje důvěru 
občanů, obcí a vlastníků kulturních památek ve společnou péči o kulturní dědictví v kraji Vysočina. 
Finanční prostředky na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina bylo v roce 2003 možné získat z rozpočtu kraje a z grantových 
programů FV:

Dotace na obnovu kulturních památek z grantových programů a rozpočtu kraje 
Vysočina v roce 2003

Příspěvek na rok 2003 
celkově (v tis. Kč)

Na objekty v majetku 
obcí (v tis. Kč) Podíl %

Grantový program Fondu Vysočiny – Nemovité památky 4 000 1 480 37  %
Grantový program Fondu Vysočiny – Restaurování movitých památek 1 655 351 21  %
Dotace vlastníkům na obnovu KP z rozpočtu kraje v roce 2003 3 386 1 703 37  %
Podpora měst s památkami zapsanými na seznamu UNESCO v roce 2003 3 000 3 000 100  %
Celkem 12 041 6 534 54  %

Z Grantového programu Fondu Vysočiny – Nemovité památky byly podpořeny následující akce obnovy památkových objektů
ve vlastnictví obcí: 
Světlá n/S., rekonstrukce dobových prvků zahradní arch. v zám. parku 100 tis. Kč
Jamné, oprava zámeckých oken 100 tis. Kč
Kamenice u Jihlavy, oprava šindelové střechy renesanční tvrze  50 tis. Kč
Pacov, zřízení kluboven pro zájmové organizace v zámku v Pacově 200 tis. Kč
Olšany, oprava kaple Nejsvětějšího srdce Páně v Olšanech 150 tis. Kč
Hrotovice, restaurování nástěnných maleb na klenbě zámecké kaple 250 tis. Kč
Humpolec, dokončení oprav renesančního křídla hradu Orlík 120 tis. Kč
Kněžice, obnova střech a komínů na zámku v Kněžicích 350 tis. Kč
Žďárec, rekonstrukce obvodové zdi u kostela sv. Petra a Pavla 160 tis. Kč

Z Grantového programu Fondu Vysočiny – Restaurování movitých památek byly poskytnuty příspěvky na movité kulturní pa-
mátky ve vlastnictví obcí:
Brtnice, restaurování nábytku z inventáře zámku  38 tis. Kč
Dolní Rožínka, restaurování obrazů ze zámku  313 tis. Kč

Finanční podpora obnovy kulturních památek 
v majetku obcí

Odbor kultury a památkové péče

ZPRAVODAJ
číslo 7/2004 strana 8



Z dotací vlastníkům na obnovu kulturních památek na území kraje Vysočina z rozpočtu kraje v roku 2003 byly realizovány tyto 
akce obnovy památkových objektů ve vlastnictví obcí: 
Golčův Jeníkov, Goltzova tvrz, statické zajištění 300 tis. Kč
Ledeč nad Sázavou, hrad, statické zajištění parkánových zdí  300 tis. Kč
Věžnice, most, statické zajištění 250 tis. Kč
Arnolec, kaple sv. Vendelína, oprava střechy, statické zajištění  250 tis. Kč
Jezdovice, most, statické zajištění  300 tis. Kč
Čáslavice, hrad Sádek, oprava střechy  163 tis. Kč
Krucemburk, ohradní zeď u kostela, statické zajištění ohradní zdi  140 tis. Kč

Z rozpočtu kraje – Podpora měst s památkami zapsanými na seznamu UNESCO 
Telč – historické jádro města  1 000 tis. Kč
Žďár nad Sázavou – poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře 1 000 tis. Kč
Třebíč – židovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa 1 000 tis. Kč

Objem dotací na obnovu kulturních památek v roce 2003 (v tis. Kč) – procentuální podíl a výška dotací

* V grafu ve sloupci FV není zohledněn grantový program – Nemovité kulturní památky, který byl vyhlášen v roce 2002 a v jehož rámci v roce 2003 
pouze dobíhaly akce.

Více informací o fi nancování památkové obnovy v kraji Vysočina v letech 2000–2003 naleznete www stránkách kraje Vysočina odboru 
kultury a památkové péče www.kr-vysocina.cz.

Perspektiva podpory obnovy kulturních památek z dotací kraje na rok 2004
Zastupitelstvo kraje Vysočina schválilo na svém zasedání dne 17. února 2004 Pravidla pro poskytování dotací na obnovu kulturních pa-
mátek v kraji Vysočina (dále jen „pravidla“). 
O získaní dotace na obnovu kulturní památky podle pravidel požádalo 168 vlastníků. K hodnocení po vyřazení žádostí které nesplnily 
podmínky, bylo přijato 163 žádostí s celkovým fi nančním objemem požadavků na dotaci z kraje Vysočina ve výši 25 391 535,- Kč. Po-
dle druhu vlastnictví bylo 57 žádostí obcí, 36 žádostí fyzických osob, 64 žádostí církví a církevních společností, 5 žádostí právnických 
osob, 1 žádost ČR – ve správě NPÚ. Obce se budou podílet na těchto obnovách následovně: 96 obcí podle bodu a) vynaloží na obnovu 20 
a více procent z celkových nákladů na obnovu památky v letošním roce (84 obcí poskytne 20  %, 5 obcí v rozmezí mezi 21–25 %, 4 obce 
25–30 % a 3 obce 30 %), 3 obce uvádějí výdaje odpovídající bodu b) Polná 13 % výdajů, Telč 5  % výdajů a Pacov 8,6 % výdajů z rozpoč-
tovaných příjmů za loňský rok a 7 obcí poskytne vlastníkům fi nanční prostředky odpovídající 5  % výdajů jejich rozpočtovaných příjmů 
za loňský rok formou příspěvku. Podle článku III. Pravidel poskytnou obce vlastníkům kulturních památek fi nanční podporu v celkové 
výši 7 420 487,- Kč. Na stavební obnově všech 163 akcí by bylo proinvestováno přes 57 milionů korun, vlastníci by ze svých zdrojů pro-
stavěli částku přes 24 milionů korun. 

 Jana Zadražilová, odbor kultury a památkové péče, telefon: 564 602 357, e-mail: zadrazilova.j@kr-vysocina.cz

Dopravní informace
Projekt dopravních informací kraje Vysočina je aktivitou odboru informatiky krajského úřadu ve spolupráci s odborem dopravy a jednotli-
vými Správami a údržbami silnic kraje Vysočina. Smyslem aplikace je poskytnout široké veřejnosti, složkám integrovaného záchranného 

systému a případným partnerům (Ministerstvo dopravy, ABA) kvalitní informace o stavu a sjízdnosti silnic v kraji Vysočina. 

http://doprava.kr-vysocina.cz
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Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva kraje
č. 3/2004 konaného dne 29. 6. 2004 v Jihlavě

Usnesením vlády č. 624 ze dne 
23. 6. 2003 bylo rozhodnuto 
o kompenzaci rušené sociální 
dávky „příspěvek na dopravu“ 
znovuzavedením zlevněného 
žákovského jízdného.
Zjistilo se totiž, že tato pomoc 
státu, vázaná na minimální 
příjem, často neslouží účelu, 
ke kterému byla vyplácena, 
a jako dotace sociálně slabším 
rodinám na dopravu dětí do 
školy ztrácí smysl. Zda dítě při 
návštěvě školy využívá veřejné 
dopravní prostředky, se nezjiš-
ťovalo. Příspěvek byl poskyto-
ván například i po dobu, kdy 
žák školu pro nemoc nenavště-
voval. Z toho vyplývá, že tako-
véto řešení nepatří do systému 
státní sociální podpory. Proto 
byl 1. července 2004 příspěvek 

Od 1. září 2004 bude znovu zavedeno žákovské jízdné
na dopravu zrušen a od 1. září 
2004 se vrátíme k žákovským 
jízdenkám. 
Nárok na ně budou mít všichni 
žáci a studenti do 26 let, kteří 
denně dojíždějí linkovým (me-
ziměstským) autobusem nebo 
vlakem do základní, střední 
odborné, vysoké či speciální 
školy.
Sleva bude poskytována pouze 
ve dnech, kdy probíhá školní 
vyučování, ne tedy o prázdni-
nách. Studenti, kteří dojíždějí do 
internátů a na koleje – což musí 
potvrdit škola na žákovském 
průkazu – budou moci slevu 
uplatnit i v neděli.
Žákovské průkazky budou 
vydávat dopravci, již ve svých 
smluvních a přepravních pod-
mínkách zveřejní místa, ve kte-

rých budou prodávat a ověřovat 
tiskopisy žákovských průkazů. 
Žák nebo student tiskopis vypl-
ní a nechá potvrdit ve škole. Do-
pravce údaje zkontroluje, orazít-
kuje a vyznačí dobu platnosti. 
Legitimace pak bude platit jak 
v linkové autobusové dopravě, 
tak na železnici, a v případě 
přestupu si jednotliví dopravci 
budou vzájemně průkazky 
uznávat.
Žáci od 6 do 15 let dostanou 
25 % slevu z polovičního jízd-
ného, zaplatí tedy 37,5 % plného 
jízdného. Studentům od 15 do 26 
let bude poskytnuta sleva 25 % 
z plného jízdného, zaplatí tedy 
75 % ceny plného jízdného.
Dopravcům bude stát prostřed-
nictvím krajů kompenzovat pro-
kazatelnou ztrátu z poskytování 

žákovského jízdného. Letos je 
na kompenzace ztrát za čtyři 
měsíce ze státního rozpočtu ur-
čeno 308 milionů z rozpočtové 
rezervy a z peněz, které budou 
ušetřeny zrušením příspěvku 
na dopravu. Pro příští rok vlá-
da vyčlenila 795 milionů na 10 
měsíců. 
Je poměrně složité odhadovat, 
jak velký počet žáků a studentů 
bude slevy využívat. Bezpochy-
by pozitivní pro děti ale je, že na 
rozdíl od příspěvku na dopravu, 
který se nárok odvozoval z pří-
jmů rodiny, budou mít na žákov-
ské jízdné nárok všichni.

 Zdeněk Šálek, odbor dopravy 
a silničního hospodářství
telefon: 564 602 235, e-mail:
salek.z@kr-vysocina.cz

Usnesení 156/03/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí zprávu o čin-
nosti rady kraje od posledního jednání zastupitelstva kraje.
odpovědnost:, termín:
Návrh byl schválen 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 157/03/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci 
o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost:, termín:
Návrh byl schválen 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 158/03/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  poskytnutí fi nanční  poskytnutí fi nanční 
dotace obcím na pomoc s krytím provozních nákladů základního školství dle 
materiálu ZK-03-2004-04, př. 1  přesunutí částky ve výši 552 tis. Kč z kapitoly  přesunutí částky ve výši 552 tis. Kč z kapitoly 
Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifi kovaná rezerva (§ 6409 Ostatní činnosti 
jinde nezařazené) do kapitoly Školství (§ 3113 Základní školy) za účelem poskytnutí 
výše uvedené dotace a ukládá krajskému úřadu vyřídit potřebné administrativní 
náležitosti.
odpovědnost: ředitelka KrÚ, termín: 30. 6. 2004
Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 159/03/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje volí Bc. Michala Huberta Zrůsta 
přísedícím Krajského soudu v Brně.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 29. 6. 2004
Návrh byl schválen 28 hlasy, proti 3, zdrželo se 5.

Usnesení 160/03/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje souhlasí s pokračování příprav-
ných prací na projektu ROWANet, etapa I., a schvaluje uvolnění fi nančních prostřed-
ků z rozpočtu kraje Vysočina v roce 2004 a 2005 na realizaci projektového záměru 
regionální páteřní sítě ROWANet, etapa I., za předpokladu schválení podpory ze 
SROP v roce 2004.
odpovědnost: odbor informatiky, termín: 29. 6. 2004
Návrh byl schválen 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 161/03/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  Zakladatelskou  Zakladatelskou 
smlouvu zájmového sdružení právnických osob Agentura pro evropské projekty & 
management (zkrácený název EPMA) dle materiálu ZK-03-2004-07, př. 1  Stanovy  Stanovy 
zájmového sdružení právnických osob Agentura pro evropské projekty & manage-
ment (zkrácený název EPMA) dle materiálu ZK-03-2004-07, př. 2;
jmenuje jako zástupce kraje Vysočina do Valného shromáždění Sdružení: KSČM 
– Drahoslava Oulehlu, ČSSD – Vladimíra Novotného, SNK – Zdeňku Markovou, 
ODS – Miloše Vystrčila, 4K – Františka Dohnala a navrhuje Valnému shromáždění 
Sdružení jmenovat  do Předsednictva Sdružení: Františka Dohnala (4K) a Zdeň- do Předsednictva Sdružení: Františka Dohnala (4K) a Zdeň-
ku Markovou (SNK)  do kontrolní komise Sdružení: Vladimíra Dolejše (ČSSD)  do kontrolní komise Sdružení: Vladimíra Dolejše (ČSSD) 
a Vratislava Výborného (ODS).
odpovědnost: odbor informatiky a odbor regionálního rozvoje, termín: do 30. 6. 
2004
Návrh byl schválen 33 hlasy, proti 3, zdrželo se 5.

Usnesení 162/03/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí zprávu o čerpá-
ní rozpočtu kraje v období leden–květen 2004 dle materiálu ZK-03-2004-08, př. 1 
odpovědnost: odbor ekonomický, termín: 29. 6. 2004
Návrh byl schválen 34 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 163/03/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje povýšení příjmové 
části rozpočtu (položka 1123 Daň z příjmů právnických osob za kraje) a výdajové 
části rozpočtu (kapitola Krajský úřad, § 6399 Ostatní fi nanční operace) o předpoklá-
danou částku vypočtené daně z příjmu právnických osob za rok 2003 za kraj ve výši 
50 000 tis. Kč
odpovědnost: odbor ekonomický, termín: červen 2004
Návrh byl schválen 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 164/03/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  zvýšení příjmové  zvýšení příjmové 
části rozpočtu kraje na rok 2004 (kapitola Zdravotnictví, § 3533, položka 2122) 
o odvody z investičního fondu zdravotnických záchranných služeb v celkové částce 
25.382 tis. Kč dle materiálu ZK-03-2004-77, př. 1; operace bude provedena nepe-
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něžně  zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2004 (kapitola Zdravotnictví,  zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2004 (kapitola Zdravotnictví, 
§ 3533, položka 5909) v celkové částce 25 382 tis. Kč k úhradě kumulovaných ztrát 
z minulých let u zdravotnických záchranných služeb dle materiálu ZK-03-2004-77, 
př. 1; operace bude provedena nepeněžně  zvýšení příjmové části rozpočtu kraje  zvýšení příjmové části rozpočtu kraje 
na rok 2004 (kapitola Zdravotnictví, § 3533, položka 2122) o odvody z investičního 
fondu Územního střediska záchranné služby Jihlava a Zdravotnické záchranné 
služby Nové Město na Moravě v celkové částce 7 386 tis. Kč  zvýšení výdajové  zvýšení výdajové 
části rozpočtu kraje na rok 2004 na příspěvek na provoz (kapitola Zdravotnictví, 
§ 3533, položka 5331) v celkové částce 7 386 tis. Kč k pokrytí plánované ztráty podle 
předložených fi nančních plánů, z toho Územní středisko záchranné služby Jihlava 
5 705 tis. Kč a Zdravotnická záchranná služba Nové Město na Moravě v celkové 
částce 1 681 tis. Kč.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ekonomický a majetkový odbor 
a ředitelé zdravotnických záchranných služeb zřizovaných krajem Vysočina
termín: do 31. 12. 2004
Návrh byl schválen 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 165/03/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje svěřuje radě kraje provádění 
rozpočtových opatření týkajících se rozpočtu kraje nad 2 mil. Kč v případech, kdy 
prostředky získané nařízením odvodu fondů příspěvkové organizace do rozpočtu 
kraje (zvýšení rozpočtu kraje) jsou této organizaci zpětně poskytnuty ve formě 
příspěvku na provoz nebo na úhradu ztráty z minulých let (snížení rozpočtu kraje).
odpovědnost: rada kraje, termín: 31. 12. 2004
Návrh byl schválen 38 hlasy, proti 1, zdržel se 0.

Usnesení 166/03/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje zamítá žádost obce Strážek 
o poskytnutí přechodné fi nanční výpomoci a ukládá krajskému úřadu obec o zamít-
nutí žádosti vyrozumět.
odpovědnost: odbor ekonomický, termín: červen 2004
Návrh byl schválen 35 hlasy, proti 0, zdrželi se 4.

Usnesení 167/03/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje odměny pro předsedy, 
místopředsedy a členy výborů zastupitelstva kraje a komisí rady kraje dle materiálu 
ZK-03-2004-14, př. 1 a př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 29. 6. 2004
Návrh byl schválen 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 168/03/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje poskytnutí rozdílu 
mezi výší měsíčních odměn dle nařízení č. 37/2003 Sb. a výší měsíčních odměn po-
dle nařízení č. 337/2004 Sb. neuvolněným členům zastupitelstva za období od 1. led-
na 2004 do 30. dubna 2004. 
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 15. 7. 2004
Návrh byl schválen 37 hlasy, proti 0, zdrželi se 3.

Usnesení 169/03/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje uzavření smlouvy 
o budoucí darovací smlouvě, podle které kraj Vysočina daruje chodníkem zastavě-
nou část pozemku par. č. 1023/1 v k. ú. a obci Kamenná Lhota obci Kamenná Lhota. 
odpovědnost: odbor majetkový, termín: červenec 2004
Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 170/03/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  darování dle geo- darování dle geo-
metrických plánů č. 233-680/2002, 236-121/2003 a 239-315/2003 pozemků par. č. 
1183/1-ost. pl., ost. kom. o výměře 318 m2, 1183/2-ost. pl., ost. kom. o výměře 58 m2, 
1183/3-ost. pl., ost. kom. o výměře 272 m2, 1183/7-ost. pl., ost. kom. o výměře 7 m2, 
1183/8-ost. pl., ost. kom. o výměře 106 m2, 1184/3-ost. pl., ost. kom. o výměře 28 
m2 a 603/12-ost. pl., ost. kom. o výměře 1 m2, vše v k. ú. a obci Rozsochatec obci 
Rozsochatec  dodatek č. 34 zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod  dodatek č. 34 zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod 
dle materiálu ZK-03-2004-17, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 29. 6. 2004
Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 171/03/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  darování dle geo- darování dle geo-
metrického plánu č. 190-495/2003 pozemku par. č. 2015/3 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 23 m2 v k. ú. Tis u Habrů a obce Tis obci Tis  dodatek č. 35  dodatek č. 35 
zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-03-2004-
18, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: srpen 2004
Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 172/03/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  darování pozemku  darování pozemku 
par. č. 700 – ostatní plocha, silnice o výměře 6 592 m2 v k. ú. a obci Pohled obci 
Pohled  dodatek č. 36 zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle  dodatek č. 36 zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle 
materiálu ZK-03-2004-19, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: červenec 2004
Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 173/03/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  darování dle geo- darování dle geo-
metrického plánu č. 199-1223/2003 pozemku par. č. 1532/4 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 139 m2 a dále dílu „b“ o výměře 59 m2 odděleného z pozemku 
par. č. 1533/1 a nově sloučeného do pozemku par. č. 1523/1 a dílu „c“ o výměře 1 150 
m2 odděleného z pozemku par. č. 1532 a nově sloučeného do pozemku par. č. 1523/1, 
vše v k. ú. Vilémov u Golčova Jeníkova a obci Vilémov, do vlastnictví obce Vilémov 

 darování dle geometrického plánu č. 84-1223/2003 pozemků par. č. 610/3 – ostatní  darování dle geometrického plánu č. 84-1223/2003 pozemků par. č. 610/3 – ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výměře 1 787 m2, par. č. 610/5 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 60 m2 a par. č. 610/6 – ostatní plocha, ostatní komunikace 
o výměře 40 m2 v k. ú. Klášter u Vilémova a obci Vilémov, od kraje Vysočina do 
vlastnictví obce Vilémov  přijetí daru dle geometrického plánu č. 199-1223/2003  přijetí daru dle geometrického plánu č. 199-1223/2003 
dílu „a“ o výměře 1 m2 odděleného z pozemku par. č. 1523/1 a nově sloučeného 
do pozemku par. č. 1533/1 v k. ú. Vilémov u Golčova Jeníkova a obci Vilémov do 
vlastnictví kraje Vysočina  dodatek č. 37 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic  dodatek č. 37 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic 
Havlíčkův Brod, dle materiálu ZK-03-2004-20, př. 1  dodatek č. 38 Zřizovací listiny  dodatek č. 38 Zřizovací listiny 
Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod, dle materiálu ZK-03-2004-20, př. 2  doda- doda-
tek č. 39 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod, dle materiálu
ZK-03-2004-20, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: červenec 2004
Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 174/03/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  darování dílu „p“  darování dílu „p“ 
o výměře 6 m2 sloučeného do pozemku par. č. 9/2, dílu „k“ o výměře 21 m2 slouče-
ného do pozemku par. č. 1280/20, dílu „d“ o výměře 60 m2 sloučeného do pozemku 
par. č. 1337/15, dílu „i“ o výměře 94 m2 sloučeného do pozemku par. č. 1337/23 
a celých pozemků par. č. 1337/13 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 191 m2 a par. 
č. 1337/20 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 802 m2, vše dle geometrického 
plánu č. 130-1199/2003, vše v k. ú. a obci Vepříkov, do vlastnictví obce Vepříkov 

 přijetí daru dílu „o“ odděleného z pozemku par. č. 1 a nově sloučeného do pozemku  přijetí daru dílu „o“ odděleného z pozemku par. č. 1 a nově sloučeného do pozemku 
par. č. 1337/22 a dále pozemků par. č. 1337/14 – ostatní plocha, silnice o výměře 152 
m2 a par. č. 1337/17 – ostatní plocha, silnice o výměře 242 m2, vše dle geometrického 
plánu č. 130-1199/2003, vše v k. ú. a obci Vepříkov, od obce Vepříkov do vlastnictví 
kraje Vysočina  dodatek č. 41 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův  dodatek č. 41 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův 
Brod dle materiálu ZK-03-2004-21, př. 1  dodatek č. 42 Zřizovací listiny Správy  dodatek č. 42 Zřizovací listiny Správy 
a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-03-2004-21, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: srpen 2004
Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 175/03/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  darování pozemku  darování pozemku 
par. č. 257/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 588 m2 v k. ú. Bílek, obec 
Chotěboř, odděleného geometrickým plánem č. 152-588/2003 z pozemku par. č. 257/
1 městu Chotěboř  dodatek č. 45 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův  dodatek č. 45 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův 
Brod dle materiálu ZK-03-2004-22, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: červenec 2004
Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 176/03/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  darování pozemků  darování pozemků 
par. č. 855/6 – ostatní plocha, silnice o výměře 40 m2 a par. č. 81/3 – ostatní plocha, 
jiná plocha o výměře 60 m2 v k. ú. a obci Hojovice do vlastnictví obce Hojovice 

 přijetí daru pozemků par. č. 836/40 – ostatní plocha, ost. komunikace o výměře  přijetí daru pozemků par. č. 836/40 – ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 
948 m2, par. č. 836/39 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 271 m2, par. 
č. 836/38 – ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 176 m2, par. č. 837/4 – ostatní 
plocha, ost. komunikace o výměře 400 m2, par. č. 74/3 – ostatní plocha, jiná plocha 
o výměře 725 m2, par. č. 836/36 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 80 
m2, par. č. 836/35 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 920 m2, par. č. 836/
33 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 73 m2 v k. ú. a obci Hojovice od 
obce Hojovice do vlastnictví kraje Vysočina  dodatek č. 33 Zřizovací listiny Správy  dodatek č. 33 Zřizovací listiny Správy 
a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-03-2004-23, př. 1  dodatek č. 34 Zřizo- dodatek č. 34 Zřizo-
vací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-03-2004-23, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: srpen 2004
Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 177/03/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  prodej pozemku par.  prodej pozemku par. 
č. 462/4 – ostatní plocha, silnice o výměře 107 m2 v k. ú. a obci Martinice u Onšova 
do vlastnictví Pavla Jelínka za cenu 1 873,- Kč  dodatek č. 35 Zřizovací listiny  dodatek č. 35 Zřizovací listiny 
Správy a údržby silnic Pelhřimov, dle materiálu ZK-03-2004-24, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: červenec 2004
Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 178/03/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  prodej pozemku par.  prodej pozemku par. 
č. st. 3515/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 14 m2 v k. ú. a obci Humpolec 
Zdeňku Dominovi, Milanu Dominovi a Martinu Dominovi za cenu 4 200,- Kč plus 
úhradu částky ve výši odpovídající dani z převodu nemovitostí  dodatek č. 36 Zřizo- dodatek č. 36 Zřizo-
vací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov, dle materiálu ZK-03-2004-25, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: červenec 2004
Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 179/03/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  darování stavby sil- darování stavby sil-
ničního tělesa na pozemku par. č. 2682/17 v k. ú. Lukavec u Pacova a obci Lukavec 
obci Lukavec  dodatek č. 37 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle  dodatek č. 37 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle 
materiálu ZK-03-2004-26, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: červenec 2004
Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 180/03/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  darování dle geo- darování dle geo-
metrického plánu č. 637-486/2001 pozemku par. č. 4524/56 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 474 m2, dílu „d“ o výměře 12 m2 a dílu „h“ o výměře 362 m2

dle geometrického plánu č. 685-285/2003 pozemků par. č. 4479/5 – ostatní plocha, 
silnice o výměře 231 m2, par. č. 4524/4 – ostatní plocha, silnice o výměře 4 144 m2, 
par. č. 4524/61 – ostatní plocha, silnice o výměře 27 m2 a par. č. 4524/62 – ostatní 
plocha, silnice o výměře 90 m2, vše v k. ú. a obci Počátky do vlastnictví města Po-
čátky  přijetí daru dle geometrického plánu č. 637-486/2001 pozemku par. č. 4474/4  přijetí daru dle geometrického plánu č. 637-486/2001 pozemku par. č. 4474/4 
– ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4 278 m2, dle geometrického plánu 
č. 685-285/2003 pozemku par. č. 2268/3 – ostatní plocha, zeleň o výměře 40 m2 dle 
geometrického plánu č. 618-91/2001 pozemků par. č. 4465/1 – ostatní plocha, silnice 
o výměře 7 674 m2, par. č. 4465/4 – ostatní plocha, silnice o výměře 3 041 m2 a par. č. 
4465/34 – ostatní plocha, silnice o výměře 5 m2, vše v k. ú. a obci Počátky od města 
Počátky do vlastnictví kraje Vysočina  Dodatek č. 40 Zřizovací listiny Správy  Dodatek č. 40 Zřizovací listiny Správy 
a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-03-2004-27, př. 1  Dodatek č. 41 Zřizo- Dodatek č. 41 Zřizo-
vací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-03-2004-27, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: srpen 2004
Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 181/03/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  přijetí daru pozem- přijetí daru pozem-
ků vedených ve zjednodušené evidenci – původ PK par. č. 862 o výměře 4 829 m2, 
par. č. 864 o výměře 2 171 m2, pozemku st. par. č. 2060/1 o výměře 135 m2, oddě-
leného z pozemku ZE-původ PK par. č. 864, pozemku st. par. č.2060/2 o výměře 3 
m2 a pozemku st. par. č. 2061 o výměře 126 m2 odděleného geometrickým plánem č. 
829-65-98 z pozemku ZE-původ PK par. č. 862, vše v k. ú. a obci Pacov od města Pa-
cov do vlastnictví kraje Vysočina  dodatek č. 42 Zřizovací listiny Správy a údržby  dodatek č. 42 Zřizovací listiny Správy a údržby 
silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-03-2004-28, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: červenec 2004
Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 182/03/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  darování pozemků  darování pozemků 
par. č. 2600/20 o výměře 206 m2, par. č. 2600/21 o výměře 88 m2 a par. č. 2600/22 
o výměře 293 m2 v k. ú. a obci Horní Cerkev, vzniklých na základě geometrického 
plánu GP č. 569-275/2002, do vlastnictví města Horní Cerkev  přijetí daru po- přijetí daru po-
zemků par. č. 2173/4 o výměře 4 m2 , par. č. 2616/11 o výměře 1 m2, par. č. 2600/24 
o výměře 1498 m2 v k. ú. a obci Horní Cerkev, vzniklých na základě geometrického 
plánu GP č. 569-275/2002, od města Horní Cerekev do vlastnictví kraje Vysočina 

 dodatek č. 43 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK- dodatek č. 43 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-
03-2004-29, př. 1  dodatek č. 44 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov  dodatek č. 44 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov 
dle materiálu ZK-03-2004-29, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: červenec 2004
Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 183/03/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  darování dle geome- darování dle geome-
trického plánu č. 827-284/2003 pozemků par. č. 3724/7 – ostatní plocha, silnice o vý-
měře 105 m2, par. č. 3724/8 – ostatní plocha, silnice o výměře 41 m2 a par. č. 3724/11 
– ostatní plocha, silnice o výměře 59 m2 v k. ú. a obci Žirovnice do vlastnictví města 
Žirovnice  přijetí daru dle geometrického plánu č. 742-91/2001 pozemků par. č.  přijetí daru dle geometrického plánu č. 742-91/2001 pozemků par. č. 
3676/3 – ostatní plocha, silnice o výměře 708 m2, par. č. 3676/4 – ostatní plocha, 
silnice o výměře 46 m2, par. č. 3676/8 – ostatní plocha, silnice o výměře 10 m2, par. 
č. 3676/12 – ostatní plocha, silnice o výměře 35 m2, par. č. 3676/17 – ostatní plocha, 
silnice o výměře 48 m2 a par. č. 3676/21 – ostatní plocha, silnice o výměře 476 m2

v k. ú. a obci Žirovnice od města Žirovnice do vlastnictví kraje Vysočina  Dodatek  Dodatek 
č. 45 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-03-2004-
30, př. 1  Dodatek č. 46 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle  Dodatek č. 46 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle 
materiálu ZK-03-2004-30, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: srpen 2004
Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 184/03/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje uzavření smlouvy 
o budoucí darovací smlouvě na části pozemku par. č. 1337/2 v k. ú. a obci Stařeč 
a části pozemku par. č. 958/2 v k. ú. a obci Čechočovice, zastavěných chodníky 
a zastávkami, do vlastnictví obce Čechočovice.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: červenec 2004
Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 185/03/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  darování dle  darování dle 
geometrických plánů č. 3821-20/2004 a č. 3846-20/2004 pozemků par. č. 1521/35 

– ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 7 571 m2 a par. č. 1521/37 – ostatní 
plocha, silnice o výměře 8 163 m2, vše v k. ú. a obci Třebíč městu Třebíč  dodatek  dodatek 
č. 47 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-03-2004-32, 
př. 1  dodatek č. 48 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu  dodatek č. 48 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu 
ZK-03-2004-32, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: červenec 2004
Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 186/03/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  darování pozemku  darování pozemku 
par. č. 835/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 710 m2 v k. ú. Lukov 
u Moravských Budějovic a obci Lukov do vlastnictví obce Lukov  přijetí daru  přijetí daru 
pozemku par. č. 835/13 – ostatní plocha, silnice o výměře 1 721 m2 v k. ú. Lukov 
u Moravských Budějovic a obci Lukov od obce Lukov do vlastnictví kraje Vysočina 

 dodatek č. 49 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč, dle materiálu ZK-04- dodatek č. 49 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč, dle materiálu ZK-04-
2003-33, př. 1upr1  dodatek č. 50 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč, dle  dodatek č. 50 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč, dle 
materiálu ZK-04-2003-33, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: červenec 2004
Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 187/03/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  koupi geometric- koupi geometric-
kým plánem č. 67-125/2003 ze dne 4. 8. 2003 nově vzniklého pozemku par. č. 255/5 
– ostatní plocha, silnice o výměře 754 m2 a geometrickým plánem č. 70-198/2003 ze 
dne 15. 1. 2004 nově odměřených pozemků par. č. 271/2 – ostatní plocha, neplodná 
půda o výměře 207 m2, par. č. 94/4 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 44 m2

a par. č. 94/5 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 85 m2, vše v k. ú. Pernštejn, 
obec Nedvědice, okres Žďár nad Sázavou od S. R. C., a. s. za dohodnutou kupní cenu 
54 500,- Kč do vlastnictví kraje Vysočina  dodatek č. 74 Zřizovací listiny Správy  dodatek č. 74 Zřizovací listiny Správy 
a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-03-2004-34, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: červenec 2004
Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 188/03/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  darování, dle  darování, dle 
geometrického plánu č. 268-198/2003, pozemků par. č. 807/36 – ostatní plocha, 
ostatní komunikace o výměře 463 m2, par. č. 807/37 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 439 m2, par. č. 807/40 – ostatní plocha, ostatní komunikace 
o výměře 13 m2, par. č. 807/42 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 
60 m2, par. č. 807/43 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 393 m2, par. 
č. 807/45 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 33 m2, par. č. 807/46 
– ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 136 m2, par. č. 807/47 – ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výměře 14 m2, par. č. 807/48 – ostatní plocha, ostat-
ní komunikace o výměře 51 m2, par. č. 807/49 – ostatní plocha, ostatní komunika-
ce o výměře 215 m2, par. č. 807/50 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 
415 m2, par. č. 807/51 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 77 m2, par. 
č. 807/52 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 53 m2, par. č. 807/53 
– ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 93 m2, par. č. 807/54 – ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výměře 175 m2, par. č. 807/74 – ostatní plocha, 
ostatní komunikace o výměře 209 m2, vše v k. ú. a obci Rozsochy do vlastnictví 
obce Rozsochy  dodatek č. 75 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad  dodatek č. 75 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad 
Sázavou dle materiálu ZK-03-2004-35, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: srpen 2004
Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 189/03/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  bezúplatné nabytí  bezúplatné nabytí 
stavby komunikace na pozemcích par. č. 3085/20, par. č. 169/4, par. č. 3084/1, par. č. 
169/1 a par. č. 3106/1 v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem v celkové hodnotě
1 764 787,50 Kč od K + R Projekt, s. r. o., Praha 1, Národní 973/41, do vlastnictví 
kraje Vysočina  dodatek č. 76 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad  dodatek č. 76 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad 
Sázavou dle materiálu ZK-03-2004-36, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: srpen 2004
Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 190/03/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  koupi pozemků  koupi pozemků 
a přijetí daru pozemků dle materiálu ZK-03-2004-37, př. 1, do vlastnictví kraje Vyso-
čina  dodatek č. 38 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu  dodatek č. 38 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu 
ZK-03-2004-37, př. 2  dodatek č. 39 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pel- dodatek č. 39 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pel-
hřimov dle materiálu ZK-03-2004-37, př. 3  dodatek č. 40 Zřizovací listiny Správy  dodatek č. 40 Zřizovací listiny Správy 
a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-03-2004-37, př. 4  dodatek č. 51  dodatek č. 51 
Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-03-2004-37, př. 5 

 dodatek č. 52 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-03- dodatek č. 52 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-03-
2004-37, př. 6  dodatek č. 47 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle  dodatek č. 47 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle 
materiálu ZK-03-2004-37, př. 7.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: srpen 2004
Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 191/03/2004/ZK –  Zastupitelstvo kraje schvaluje bezúplatné nabytí 
části silnice I/34 v k. ú. a obci Božejov v úseku od křižovatky se silnicí III/11254 
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(uzlový bod 2332A025) po křižovatku se silnicí III/03410 (uzlový bod 2332A024) do 
vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: do tří měsíců od výzvy ŘSD k převzetí 
majetku
Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 192/03/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje bezúplatné nabytí 
části silnice I/38 v k. ú. Jihlava a Sasov v obci Jihlava a v k. ú. a obci Rančířov úseku 
od křižovatky se silnicí II/352 (uzlový bod 2323A005) po budoucí napojení na novou 
trasu obchvatu jih na výjezdu z města směrem na Znojmo před obcí Rančířov.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: do tří měsíců od výzvy ŘSD k převzetí 
majetku
Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 193/03/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje uzavření budoucí 
kupní smlouvy a budoucí darovací smlouvy na pozemky pro stavbu „II/360 – Tře-
bíč–Velké Meziříčí zkapacitnění komunikace – obchvat obce Oslavička“ za cenu 
stanovenou podle vyhlášky o oceňování majetku platné ke dni nabytí pozemků pro 
pozemky pod silnicemi a cenu porostů stanovenou podle tohoto předpisu v případě 
budoucí kupní smlouvy dle materiálu ZK-03-2004-40, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 2004
Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 194/03/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje uzavření budoucí Usnesení 194/03/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje uzavření budoucí Usnesení 194/03/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
kupní smlouvy a budoucí darovací smlouvy na pozemky pro stavbu úprava silnice 
„III/36066 – Petrůvky–Ostašov“ za cenu stanovenou podle vyhlášky o oceňování 
majetku platné ke dni nabytí pozemků pro pozemky pod silnicemi a cenu porostů 
stanovenou podle tohoto předpisu v případě budoucí kupní smlouvy dle materiálu 
ZK-03-2004-41, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 2004
Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 195/03/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje prohlašuje, že pozemky parcela 
č. st. 1937/12 o výměře 125 m2, parcela č. 1937/22 o výměře 210 m2, zapsané na LV 
č. 1002 pro obec a k. ú. Kamenice nad Lipou, užívané Středním odborným učilištěm 
zemědělským, Masarykova 410, 394 84 Kamenice nad Lipou, požadované k bezú-
platnému převodu z Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina, jsou pro 
činnost této školy, zařazené do sítě předškolních zařízení, škol a školských zařízení, 
nezbytné a že převod nemovitostí je i ve výhledu v souladu s koncepcí školství kraje.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: červenec 2004
Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 196/03/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  prodej trafostani- prodej trafostani-
ce 250 kVA, transformátoru 100 kVA, venkovního vedení VN – přípojka na hrad 
Roštejn, včetně 13 ks podpěrných bodů v délce 878 m a zemního kabelu NN v délce 
909 m, včetně 2 ks rozvodných skříní, sloužících k napájení hradu Roštejn a dalším 
odběratelům v k. ú. Růžená, Jihomoravské energetice, a. s. Brno za kupní cenu 
320 000,- Kč  dodatek č. 1 Zřizovací listiny Muzea Vysočiny, Jihlava dle materiálu  dodatek č. 1 Zřizovací listiny Muzea Vysočiny, Jihlava dle materiálu 
ZK-03-2004-44, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: červenec 2004
Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 197/03/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  prodej pozemku par.  prodej pozemku par. 
č. 3901 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 493 m2 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod 
dle geometrického plánu č. 4688-35/2004 fi rmě AUTOCENTRUM ŠPINAR, a. s., 
Havlíčkův Brod, Jihlavská 3278, za cenu 246 500,- Kč plus úhradu částky ve výši 
předpokládané daně z převodu nemovitostí  dodatek č. 1 Zřizovací listiny Střední  dodatek č. 1 Zřizovací listiny Střední 
zemědělské školy, Havlíčkův Brod, dle materiálu ZK-03-2004-45, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: červenec 2004
Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 198/03/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  prodej geometric- prodej geometric-
kým plánem č. 255-177/1998 ze dne 29. 1. 1999 nově odměřeného pozemku par. 
č. 1100/6 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 10 m2 v k. ú. a obci Herálec obchod-
ní společnosti Východočeská plynárenská, a. s., se sídlem Hradec Králové, Pražská 
702, za dohodnutou kupní cenu 500,- Kč  dodatek č. 43 Zřizovací listiny Správy  dodatek č. 43 Zřizovací listiny Správy 
a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-03-2004-47, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: srpen 2004
Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 199/03/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  prodej geometric- prodej geometric-
kým plánem č. 1444-84/2004 ze dne 3. 5. 2004 nově odměřeného pozemku par. č. 
2861/7 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 544 m2 v k .ú. a obci Bystřice 
nad Pernštejnem obchodní společnosti T. M. V., spol. s r. o., se sídlem v Bystřici nad 
Pernštejnem, Nádražní 1400, za kupní cenu 65 280,- Kč  dodatek č. 5 Zřizovací  dodatek č. 5 Zřizovací 
listiny Vyšší odborné školy, Střední zemědělské školy a Středního odborného učiliště 

opravárenského Bystřice nad Pernštejnem, Dr. Veselého 343, dle materiálu ZK-03-
2004-48, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: červenec 2004
Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 200/03/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  prodej nemovitostí  prodej nemovitostí 
v k. ú. a obci Černovice dle materiálu ZK-03-2004-49, př. 1upr1  dodatek č. 5  dodatek č. 5 
Zřizovací listiny DÚSP Černovice dle materiálu ZK-03-2004-49, př. 2  dodatek č.  dodatek č. 
6 Zřizovací listiny DÚSP Černovice dle materiálu ZK-03-2004-49, př. 3  dodatek č.  dodatek č. 
7 Zřizovací listiny DÚSP Černovice dle materiálu ZK-03-2004-49, př. 4  dodatek č.  dodatek č. 
8 Zřizovací listiny DÚSP Černovice dle materiálu ZK-03-2004-49, př. 5  dodatek č.  dodatek č. 
9 Zřizovací listiny DÚSP Černovice dle materiálu ZK-03-2004-49, př. 6  dodatek č.  dodatek č. 
10 Zřizovací listiny DÚSP Černovice dle materiálu ZK-03-2004-49, př. 7  dodatek  dodatek 
č. 11 Zřizovací listiny DÚSP Černovice dle materiálu ZK-03-2004-49, př. 8upr1 

 dodatek č. 12 Zřizovací listiny DÚSP Černovice dle materiálu ZK-03-2004-49, př.  dodatek č. 12 Zřizovací listiny DÚSP Černovice dle materiálu ZK-03-2004-49, př. 
9  dodatek č. 13 Zřizovací listiny DÚSP Černovice dle materiálu ZK-03-2004-49,  dodatek č. 13 Zřizovací listiny DÚSP Černovice dle materiálu ZK-03-2004-49, 
př. 10  dodatek č. 14 Zřizovací listiny DÚSP Černovice dle materiálu ZK-03-2004- dodatek č. 14 Zřizovací listiny DÚSP Černovice dle materiálu ZK-03-2004-
49, př. 11  dodatek č. 15 Zřizovací listiny DÚSP Černovice dle materiálu ZK-03- dodatek č. 15 Zřizovací listiny DÚSP Černovice dle materiálu ZK-03-
2004-49, př. 12.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: prosinec 2004
Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 201/03/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  koupi budovy – jiné  koupi budovy – jiné 
stavby bez č.p./č.e. na pozemku st. par. č. 4177/2, budovy – průmyslový objekt bez 
č.p./č.e. na pozemku st. par. č. 4178, pozemku vzniklého na základě geometrického 
plánu č. 3618/5628/202/ ze dne 3. 7. 2002 st. par. č. 4177/2 o výměře 583 m2, pozem-
ku st. par. č. 4178 o výměře 388 m2 a dále pozemku st. par. č. 2691/21 o výměře 3942 
m2 vzniklého výše citovaným geometrickým plánem od PSJ Holding, a. s. Jihlava za 
dohodnutou cenu 5,5 mil. Kč  zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Ne- zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Ne-
movitý majetek, kapitálové výdaje, § 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde 
nezařazené o částku 5,5 mil. Kč za účelem nákupu budov a pozemků v k. ú. a obci 
Třebíč snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položka Nespecifi kovaná rezerva, § 
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené o tuto částku  dodatek č. 4 Zřizovací listiny  dodatek č. 4 Zřizovací listiny 
Středního odborného učiliště stavebního a Odborného učiliště, Třebíč dle materiálu 
ZK-03-2004-50, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický, termín: srpen 2004
Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 202/03/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  koupi pozemků  koupi pozemků 
par. č. 235/13 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 11 m2 a par. č. 235/14 ostatní 
plocha, jiná plocha o výměře 46 m2 v k. ú. a obci Jihlava za kupní cenu 30 000,- Kč 
do vlastnictví kraje Vysočina  dodatek č. 3 Zřizovací listiny Střední odborné školy  dodatek č. 3 Zřizovací listiny Střední odborné školy 
a Středního odborného učiliště, Jihlava dle materiálu ZK-03-2004-51, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: červenec 2004
Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 203/03/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  koupi dvou plecho- koupi dvou plecho-
vých skladů na pozemcích par. č. 6177/34, par. č. 6177/33 a par. č. 465/2 a budovu bez 
č.p./č.e. na pozemku 461/2, budovu garáže na pozemku par. č. 461/3 a pozemky par. 
č. 461/1 o výměře 914 m2, par. č. 461/2 o výměře 179 m2, par. č. 461/3 o výměře 66 
m2 a par. č. 461/7 o výměře 12 m2 v k. ú. a obci Jihlava od Motorpal Jihlava, a. s. za 
dohodnutou cenu 2 000 000,- Kč  zvýšení závazného ukazatele odvodu z inves- zvýšení závazného ukazatele odvodu z inves-
tičního fondu vůči Střední odborné škole technické, Střednímu odbornému učilišti 
a Učilišti, Polenská 2, Jihlava o částku 250 tis. Kč  zvýšení příjmové části rozpočtu  zvýšení příjmové části rozpočtu 
kraje (položka 2122 Odvody příspěvkových organizací) a současně zvýšení výdajové 
části rozpočtu kraje, kapitola Nemovitý majetek, kapitálové výdaje (§ 3639 Komu-
nální služby a územní rozvoj jinde nezařazené) o částku 250 000 Kč na částečné 
krytí výdajů spojených s nákupem budov a pozemků v k. ú. a obci Jihlava  zvýšení  zvýšení 
výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Nemovitý majetek, kapitálové výdaje, (§ 
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené) o částku 1 750 tis. Kč na 
dofi nancování výdajů spojených s nákupem budov a pozemků v k. ú. a obci Jihlava 
a snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položka Nespecifi kovaná rezerva, § 6409 
Ostatní činnosti jinde nezařazené o tuto částku  dodatek č. 4 Zřizovací listiny  dodatek č. 4 Zřizovací listiny 
Střední odborné školy technické, Středního odborného učiliště a Učiliště Jihlava dle 
materiálu ZK-03-2004-52 př.1
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický, termín: srpen 2004
Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 204/03/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  darování objektu  darování objektu 
bydlení čp. 682 Jihlava postaveného na pozemcích par. č. 1603/1 a par. č. 1603/4, 
průmyslového objektu bez č.p./č.e. postaveného na pozemku par. č. 1603/3, budovy 
občanské vybavenosti bez č.p./č.e. postavené na pozemku par. č. 1604, jiné stavby 
bez č.p./č.e. postavené na pozemku par. č. 1606, jiné stavby bez č.p./č.e. postavené 
na pozemku par. č. 1607, jiné stavby bez č.p./č.e. postavené na pozemku par. č. 1608 
a pozemků par. č. 1603/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1145 m2 , par. č. 
1603/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 78 m2, par. č. 1603/3 zastavěná plocha 
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a nádvoří o výměře 350 m2, par. č. 1604 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1177 
m2, par. č. 1605 zastavěná plocha, společný dvůr o výměře 1484 m2, par. č. 1606 za-
stavěná plocha a nádvoří o výměře 1138 m2, par. č. 1607 zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře 1057 m2, par. č. 1608 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 315 m2 vše v k. 
ú. a obci Jihlava Statutárnímu městu Jihlava  přijetí daru budovy občanské vyba- přijetí daru budovy občanské vyba-
venosti č. p. 1573 Jihlava postavené na pozemku par. č. 3267 a pozemku par. č. 3267 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 3 955 m2 v k. ú. a obci Jihlava od Statutárního 
města Jihlava do vlastnictví kraje Vysočina  dodatek č. 3 Zřizovací listiny Střední  dodatek č. 3 Zřizovací listiny Střední 
odborné školy technické, Středního odborného učiliště a Učiliště, se sídlem v Jihlavě, 
Polenská 2, PSČ 586 01, dle materiálu ZK-03-2004-53, př. 1  dodatek č. 2 Zřizovací  dodatek č. 2 Zřizovací 
listiny Střední průmyslové školy, se sídlem v Jihlavě, tř. Legionářů 3, dle materiálu 
ZK-03-2004-53, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: červenec 2004
Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 205/03/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje uzavření dodatku 
kupní smlouvy uzavřené mezi krajem Vysočina jako kupujícím a Marií Šmerhov-
skou, Pavlem Puttnerem a Janem Puttnerem jako prodávajícími, kterým se kupní 
cena za pozemky par. č. 3408/6 – ostatní plocha, silnice o výměře 1412 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 mění ze 
101 090,- Kč na 201 240,- Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: červenec 2004
Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 206/03/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje snížení rozpočtu 
příjmů (pol. 2122 Odvody příspěvkových organizací) a výdajů (kapitola Nemovitý 
majetek, § 2212, Investice v dopravě – Příloha M4) kraje Vysočina na rok 2004 
o částku 8 979 000,- Kč z důvodu nerealizace akce „SÚS Žďár nad Sázavou – vý-
stavba skladu posypové soli“ v letošním roce.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický, odbor dopravy a silničního 
hospodářství, termín: červen 2004
Návrh byl schválen 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 207/03/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  rozpočtové opatření  rozpočtové opatření 
spočívající v použití části dotace ze státního rozpočtu poskytnuté kraji na fi nanco-
vání běžného a investičního rozvoje (rezerva v rámci kapitoly Nemovitý majetek) 
ve výši 8 000 tis. Kč na realizaci akce SPŠ, SOU stavební a OU Třebíč rekonstrukce 
ZŠ Kubišova  dodatek č. 5 Zřizovací listiny Střední průmyslové školy, Středního  dodatek č. 5 Zřizovací listiny Střední průmyslové školy, Středního 
odborného učiliště a Odborného učiliště stavebního, Třebíč Kubišova 1214/9 dle 
materiálu ZK-03-2004-55, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický, termín: červenec 2004
Návrh byl schválen 33 hlasy, proti 1, zdržel se 0.

Usnesení 208/03/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  poskytnutí dotace  poskytnutí dotace 
městu Brtnici ve výši 50 % prokazatelných nákladů vynaložených na rekonstrukci 
mostu na místní komunikaci 4c, ulice Za pivovarem v Brtnici, maximálně však 
700 tis. Kč  schválit povýšení rozpočtu kapitoly Nemovitý majetek, § 3639 Komu- schválit povýšení rozpočtu kapitoly Nemovitý majetek, § 3639 Komu-
nální služby a územní rozvoj j. n. o částku 700 000,- Kč snížením kapitoly Rezerva 
a rozvoj kraje, Nespecifi kovaná rezerva, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 
o tuto částku.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický, termín: 2004
Návrh byl schválen 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 209/03/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje zamítá žádost obce Čechočovi-
ce o poskytnutí fi nanční výpomoci na zabezpečení místní komunikace proti sesuvu 
a ukládá krajskému úřadu žadatele o zamítnutí žádosti vyrozumět.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 12. 7. 2004
Návrh byl schválen 32 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 210/03/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje zamítá žádost obce Vlachovice 
o poskytnutí fi nanční pomoci na opravy místních komunikací a ukládá
krajskému úřadu žadatele o zamítnutí žádosti vyrozumět.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 12. 7. 2004
Návrh byl schválen 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 211/03/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje zamítá žádost města Třebíč 
o poskytnutí dotace na úhradu nákladů vynaložených v roce 2004 na rekonstrukci 
silnice II/360 v rámci stavby „Rekonstrukce ulice Brněnská“ a ukládá
krajskému úřadu žadatele o zamítnutí žádosti vyrozumět.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 12. 7. 2004
Návrh byl schválen 34 hlasy, proti 1, zdrželi se 2.

Usnesení 212/03/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje účelovou dotaci obcím 
pro jimi zřizované školy na realizaci Státní informační politiky ve vzdělávání – Projekt 
P I – Informační gramotnost ve výši 6 452 tis. Kč dle materiálu ZK-03-2004-60, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín: červe-
nec 2004
Návrh byl schválen 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 213/03/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  přidělení účelové  přidělení účelové 
dotace městu Velké Meziříčí určené pro ZŠ Velké Meziříčí, Školní 2055, ve výši 
4 tis. Kč z kapitoly Školství, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání, jako příspěvek 
účastníkům „Přeboru škol ČR v šachu“  přidělení účelové dotace městu Černovice  přidělení účelové dotace městu Černovice 
určené pro ZŠ Černovice, Bělohrobského 367, ve výši 2 tis. Kč z kapitoly Školství, 
§ 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání, jako příspěvek účastníkům „Pohár AŠSK ČR 
v pohybových skladbách 2004“  přidělení účelové dotace městu Nové Město na  přidělení účelové dotace městu Nové Město na 
Moravě určené pro ZUŠ Jana Štursy Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 121, 
ve výši 4,5 tis. Kč z kapitoly Školství, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání, jako 
příspěvek účastníkům „Ústředního kola soutěže literárně-dramatického oboru ZUŠ“.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: červenec 2004
Návrh byl schválen 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 214/03/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Dodatek č. 1 k Zámě-
rům kraje Vysočina na podporu převodu zřizovatelských kompetencí k základním 
uměleckým školám, domům dětí a mládeže a střediskům pro volný čas a speciálním 
školám z kraje na města dle materiálu ZK-03-2004-62, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: červen 2004
Návrh byl schválen 35 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 215/03/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  navýšení rozpočtu  navýšení rozpočtu 
kapitoly Školství (§ 3122 Střední odborné školy) o částku 4 125 tis. Kč snížením 
kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položka Nespecifi kovaná rezerva (§ 6409 Ostatní 
činnosti jinde nezařazené) o tuto částku za účelem vybavení Střední průmyslové ško-
ly, Středního odborného učiliště a Odborného učiliště stavebního, Kubišova 1214/9, 
Třebíč, movitým majetkem dle materiálu ZK-03-2004-63, př. 1  změnu závazného  změnu závazného 
ukazatele příspěvku na provoz o částku 1 945 tis Kč a investiční dotace o částku 
2 180 tis. Kč Střední průmyslové škole, Střednímu odbornému učilišti a Odbornému 
učilišti stavebnímu Třebíč dle materiálu ZK-03-2004-63. 
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, ředitel Střední 
průmyslové školy, Středního odborného učiliště a Odborného učiliště stavebního 
Třebíč, termín: červenec 2004
Návrh byl schválen 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 216/03/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Dodatek č. 3 Zřizovací 
listiny Střední zemědělské a ekonomické školy, Třebíč, Žižkova 505, dle materiálu 
ZK-03-2004-64, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: červen 2004
Návrh byl schválen 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 217/03/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje záměr převést v plném Usnesení 217/03/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje záměr převést v plném Usnesení 217/03/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
rozsahu vzdělávací činnosti příspěvkových organizací Základní umělecká škola, 
Pelhřimov, Pod Kalvárií 850, Dům dětí a mládeže, Pelhřimov, Pražská 1542 a Spe-
ciální školy, Pelhřimov, Komenského 1326, na příspěvkové organizace se stejným 
předmětem činnosti, zřízené městem Pelhřimov.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín: do 
konce ledna 2005
Návrh byl schválen 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 218/03/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje přesun prostředků 
v rámci kapitoly Rezerva a rozvoj kraje z Nespecifi kované rezervy do položky Péče 
o lidské zdroje a majetek kraje ve výši 10 mil. Kč na vybavení škol IT dle Metodiky 
poskytování fi nančních prostředků na rozvoj IT organizacím zřizovaným krajem.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín: červe-
nec 2004
Návrh byl schválen 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 219/03/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje změnu dotace obcím 
určenou na úhradu přímých neinvestičních výdajů na vzdělávání pro školy, předškol-
ní a školská zařízení jimi zřizované dle materiálu ZK-03-2004-67, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín: červe-
nec 2004
Návrh byl schválen 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 220/03/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dotaci obcím, 
které jsou zřizovateli škol, na jejichž projekty „Preventivní programy 2004“ bude 
poskytnuta účelově vázaná dotace z MŠMT v celkové výši 335 000 Kč dle materiálu 
ZK-03-2004-68, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, oddělení mládeže a sportu, ekono-
mický odbor, termín: červenec 2004
Návrh byl schválen 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 221/03/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje smlouvu o spolupráci 
mezi krajem Vysočina a městem Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-03-2004-69, 
př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: srpen 2004
Návrh byl schválen 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 222/03/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje přidělení fi nančního 
příspěvku z kapitoly Školství, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání, městu Moravské 
Budějovice pro Základní školu T. G. Masaryka, Moravské Budějovice, Nám. Svo-
body 903, ve výši 66 tis. Kč a městu Jihlava pro Mateřskou školu Mozaika Jihlava 
– odloučenému pracovišti MŠ Erbenova 37, ve výši 45 tis. Kč na dofi nancování 
evropských projektů v roce 2004.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: červenec 2004
Návrh byl schválen 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 223/03/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje vydává  Rozhodnutí o zrušení  Rozhodnutí o zrušení 
příspěvkové organizace Školní statek, Třebíč, Račerovická 920, dle materiálu 
ZK-03-2004-71, př. 1  Rozhodnutí o zrušení příspěvkové organizace Školní statek,  Rozhodnutí o zrušení příspěvkové organizace Školní statek, 
Jihlava, Sasov 15, dle materiálu 
ZK-03-2004-71, př. 2  Rozhodnutí o zrušení příspěvkové organizace Školní statek,  Rozhodnutí o zrušení příspěvkové organizace Školní statek, 
Havlíčkův Brod, Novotný Dvůr 169, dle materiálu ZK-03-2004-71, př. 3.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: 31. 12. 2004
Návrh byl schválen 36 hlasy, proti 1, zdržel se 1.

Usnesení 224/03/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  poskytnutí 
dotace Statutárnímu městu Jihlava na výstavbu Atletického stadionu Na Stou-
pách ve výši do 50 % skutečných investičních nákladů hrazených z rozpočtu 
města Jihlava v roce 2004 na vybudování tohoto stadionu, maximálně však ve 
výši 6,5 mil. Kč. Finanční prostředky budou uvolněny po ukončení realizace 
stavebních prací plánovaných pro tento rok na základě předložených dokladů; 
do 15 dnů po jejich předložení  zvýšit kapitolu Nemovitý majetek, § 3419 
– Ostatní tělovýchovná činnost o částku 6,5 mil. Kč a snížit položku Nespecifi -
kovaná rezerva, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené o částku 6,5 mil. Kč 
za účelem poskytnutí investiční dotace Statutárnímu městu Jihlava na výstavbu 
atletického stadionu.
odpovědnost: ekonomický a majetkový odbor, termín: 31. 12. 2004
Návrh byl schválen 36 hlasy, proti 0, zdrželi se 3.

Usnesení 225/03/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  zvýšení rozpoč- zvýšení rozpoč-
tu kapitoly Kultura, § 3322 Zachování a obnova kulturních památek o částku 
13 391 535,- Kč snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifi kovaná 
rezerva § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, o tuto částku  poskytnutí dotací  poskytnutí dotací 
vlastníkům kulturních památek v souladu s Pravidly pro poskytování dotací na 
obnovu kulturních památek v kraji Vysočina dle materiálu ZK-03-2004-73, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, ekonomický odbor, termín: červen 
2004
Návrh byl schválen 32 hlasy, proti 1, zdrželi se 3.

Usnesení 226/03/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  dodatek č. 2  dodatek č. 2 
Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Nové Město na Moravě, příspěv-
kové organizace dle materiálu ZK-03-2004-74, př. 1  dodatek č. 2 Zřizovací listiny  dodatek č. 2 Zřizovací listiny 
Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-
2004-74, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, termín: do 20 dnů od schválení 
zaslat dodatky příspěvkovým organizacím
Návrh byl schválen 37 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.

Usnesení 227/03/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje vydává rozhodnutí o sloučení 
Zdravotnické záchranné služby Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, se 
Zdravotnickou záchrannou službou kraje Vysočina, příspěvkovou organizací, dle 
materiálu ZK-03-2004-75, př. 1 a schvaluje dodatek č. 3 Zřizovací listiny Zdra-
votnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu 
ZK-03-2004-75, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, termín: 30. 9. 2004
Návrh byl schválen 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 228/03/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  zvýšení rozpočtu  zvýšení rozpočtu 
výdajů kapitoly Zdravotnictví na rok 2004, § 3533 – Zdravotnická záchranná služba 
o investiční prostředky ve výši 2 430 tis. Kč pro Územní středisko záchranné služby 
Jihlava při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespeci-
fi kovaná rezerva, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené ve stejném objemu 
2 430 tis. Kč  zvýšení závazného ukazatele „Investiční dotace“ na rok 2004 pro  zvýšení závazného ukazatele „Investiční dotace“ na rok 2004 pro 
Územní středisko záchranné služby Jihlava o 2 430 tis. Kč s určením na dobudová-
ní centrálního zdravotního operačního střediska, telekomunikačního a radiového 
spojení, propojení stanovišť a vybudování geografi ckého informačního systému dle 
materiálu ZK-03-2004-76, př. 1.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví a ekonomický a ředitel ÚSZS 
Jihlava, termín: 31. 7. 2004
Návrh byl schválen 32 hlasy, proti 1, zdržel se 1.

Usnesení 229/03/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 1 Zřizovací 
listiny Domova důchodců Třebíč – Manž. Curieových, příspěvkové organizace, dle 
materiálu ZK-03-2004-78, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, termín: do 20 dnů od schválení 
zaslat dodatek příspěvkové organizaci
Návrh byl schválen 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 230/03/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje v souladu s ust. § 628 
zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, darování 
movitého majetku dle materiálu ZK-03-2004-79, př. 1, Městu Velké Meziříčí.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, termín: červenec 2004
Návrh byl schválen 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 231/03/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Dodatek č. 1 Zřizovací Usnesení 231/03/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Dodatek č. 1 Zřizovací Usnesení 231/03/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
listiny Krajské knihovny Vysočiny, Havlíčkovo nám. 87, Havlíčkův Brod, dle materi-
álu ZK-03-2004-80, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, termín: 30. 6. 2004
Návrh byl schválen 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 232/03/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  Dodatek č. 1  Dodatek č. 1 
Pravidel podpory sociálních služeb v kraji Vysočina pro rok 2004 dle materiálu ZK-
03-2004-81, př. 2  poskytnutí dotací na provozování sociálních služeb dle materiálu  poskytnutí dotací na provozování sociálních služeb dle materiálu 
ZK-03-2004-81, př. 1upr1 v celkovém objemu 30 033 021,- Kč, z toho 13 826 804,- 
Kč s UZ 98357.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, termín: červenec 2004
Návrh byl schválen 35 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 233/03/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje zvyšuje hranici zadluženosti 
rozhodnou pro přidělení dotace v rámci POV 2004 (DT 1-6) na 30 % k 31. 12. 2003 a 
toleruje eventuální vyšší zadluženost obce vzniklou z důvodu realizace projektu toleruje eventuální vyšší zadluženost obce vzniklou z důvodu realizace projektu toleruje
v rámci některého z předvstupních programů EU.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 29. 6. 2004
Návrh byl schválen 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 234/03/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje zamítá žádost obce Kaly o po-
skytnutí výjimky při přidělování dotací v rámci Programu obnovy venkova 2004 
a ukládá krajskému úřadu obec o zamítnutí žádosti vyrozumět.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 29. 6. 2004
Návrh byl schválen 33 hlasy, proti 1, zdrželi se 3.

Usnesení 235/03/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje zamítá žádost obce Markvartice 
o poskytnutí výjimky při přidělování dotací v rámci Programu obnovy venkova 
2004 a ukládá krajskému úřadu obec o zamítnutí žádosti vyrozumět.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 29. 6. 2004
Návrh byl schválen 32 hlasy, proti 0, zdrželi se 4.

Usnesení 236/03/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje změnu textu Pravidel 
pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu kraje Vysočina 
dle materiálu ZK-03-2004-84, př. 1.
odpovědnost: odbor územního plánování a stavebního řádu, termín: trvale
Návrh byl schválen 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 237/03/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje přidělení dotací v rám-
ci Programu obnovy venkova 2004 – dotační titul 7 – dle materiálu ZK-03-2004-85, 
př. 1upr1. 
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 29. 6. 2004
Návrh byl schválen 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 238/03/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje změny v přidělení 
dotací v rámci POV 2004 dle materiálu ZK-03-2004-86, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 29. 6. 2004
Návrh byl schválen 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 239/03/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje poskytnutí dotací na 
drobné vodohospodářské ekologické akce ve variantě č. 1 dle materiálu ZK-03-2004-
88, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, termín: 29. 6. 
2004
Návrh byl schválen 35 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 240/03/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  poskytnutí fi nanční  poskytnutí fi nanční 
dotace obci Opatov na odstranění povodňových škod ve výši 1 000 000,- Kč  po- po-
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výšení kapitoly Požární ochrana a integrovaný záchranný systém, § 5299 Záležitosti 
civilní připravenosti na krizové stavy o částku 1 000 000,- Kč snížením kapitoly 
Rezerva a rozvoj kraje, nespecifi kovaná rezerva, § 6409 Ostatní činnosti jinde 
nezařazené o tuto částku a ukládá krajskému úřadu vyřídit potřebné administrativní 
náležitosti.
odpovědnost: předseda bezpečnostní komise, ekonomický odbor 
termín: 29. 6. 2004
Návrh byl schválen 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 241/03/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  žádosti obcí o dotaci  žádosti obcí o dotaci 
na ochranu obecního nemovitého majetku v kraji Vysočina ve výši 2 863 250,-Kč. 
Finanční prostředky budou uvolněny v souladu s Pravidly, tj. do jednoho měsíce po 
dokončení projektu a schválení vyúčtování odborem sekretariátu hejtmana dle mate-
riálu ZK-03-2004-90, př. 1  zvýšení kapitoly ORJ 1500, § 5319 – Ostatní záležitosti  zvýšení kapitoly ORJ 1500, § 5319 – Ostatní záležitosti 
bezpečnosti a veřejného pořádku o částku 2 863 250,-Kč a snížení položky Nespeci-
fi kovaná rezerva, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené o částku 2 863 250,-Kč 
za účelem poskytnutí dotací obcím dle materiálu
ZK-03-2004-90, př. 1. 
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana a ekonomický odbor, termín: 29. 6. 2004
Návrh byl schválen 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 242/03/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje odměny pro členy 
řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny za období 1. 12. 2003 – 31. 5. 
2004 dle materiálu ZK-03-2004-91, př. 1
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 29. 6. 2004
Návrh byl schválen 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 243/03/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení grantové-
ho programu „Metropolitní sítě – II“ dle materiálu ZK-03-2004-92, př. 1, jmenuje

 řídicí výbor grantového programu „Metropolitní sítě – II“ ve složení: KSČM  řídicí výbor grantového programu „Metropolitní sítě – II“ ve složení: KSČM 
– František Náhončík, Pavel Kalabus; ČSSD – Dušan Horváth, Petr Kocián; SNK 
– Jiří Hort, Jiří Antonů; ODS – Dušan Novotný, Jaroslav Makovec; 4K – Stani-
slav Kropáček  Františka Dohnala (4K) předsedou řídicího výboru grantového  Františka Dohnala (4K) předsedou řídicího výboru grantového 
programu „Metropolitní sítě – II“  Petra Pavlince s právem hlasovacím a Martinu  Petra Pavlince s právem hlasovacím a Martinu 
Rojkovou s právem poradním jako garanty řídicího výboru grantového programu 
„Metropolitní sítě – II“ a pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího 
výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor informatiky, termín: 29. 6. 2004
Návrh byl schválen 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 244/03/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení grantového 
programu „Projektová dokumentace k programu SROP“ dle materiálů ZK-03-2004-
93, př. 1 a př. 2, jmenuje  řídicí výbor grantového programu „Projektová dokumen- řídicí výbor grantového programu „Projektová dokumen-
tace k programu SROP“ ve složení: KSČM – Ivo Novotný, Milan Havlíček; ČSSD 
– Jiří Svoboda, Zdeněk Ryšavý; SNK – Lukáš Vlček; ODS – Jan Nekula, Zdeněk 
Blažek; 4K – Miroslav Zima, Jiří Vondráček  Marii Černou (SNK) předsedkyní  Marii Černou (SNK) předsedkyní 
řídicího výboru grantového programu „Projektová dokumentace k programu SROP“ 

 Tomáše Čiháka s právem hlasovacím a Magdalénu Svatoňovou s právem poradním  Tomáše Čiháka s právem hlasovacím a Magdalénu Svatoňovou s právem poradním 
jako garanty řídicího výboru grantového programu „Projektová dokumentace k pro-
gramu SROP“ a pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru 
jmenovala náhradníka. 
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 29. 6. 2004
Návrh byl schválen 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 245/03/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení grantového 
programu „Bydlete na venkově 2004“ dle materiálu ZK-03-2004-94, př. 1, jmenuje

 řídicí výbor grantového programu „Bydlete na venkově 2004“ ve složení: řídicí výbor grantového programu „Bydlete na venkově 2004“ ve složení:
KSČM – Drahoslav Oulehla, Zdeněk Dobrý; ČSSD – Ladislav Péťa, Emil Dračka; 
SNK – Zdeněk Jirsa; ODS – Milan Šmíd, Václav Vacek; 4K – Martin Bohdálek, 
Jaroslav Poborský  Marii Černou (SNK) předsedkyní řídicího výboru grantového  Marii Černou (SNK) předsedkyní řídicího výboru grantového 
programu „Bydlete na venkově 2004“  Dušana Vichra s právem poradním a Luďka  Dušana Vichra s právem poradním a Luďka 
Hrůzu s právem hlasovacím jako garanty řídicího výboru grantového programu 
„Bydlete na venkově 2004“ a pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena 
řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 29. 6. 2004
Návrh byl schválen 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 246/03/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení gran-
tového programu „EDICE VYSOČINY II“ dle materiálu ZK-03-2004-95, př. 1, 
jmenuje  řídicí výbor grantového programu „EDICE VYSOČINY II“ ve složení:  řídicí výbor grantového programu „EDICE VYSOČINY II“ ve složení: 
KSČM – Blanka Vyhnalíková, Bohumil Kotlán; ČSSD – Antonín Daněk, Zdeněk 
Chlád; SNK – Marek Buš, Božena Kabelíková; ODS – Hana Müllerová, Jaromír 
Brychta; 4K – Tomáš Hermann  Františka Dohnala (4K) předsedou řídicího vý- Františka Dohnala (4K) předsedou řídicího vý-
boru grantového programu „EDICE VYSOČINY II“  Mgr. Horymíra Kubíčka  Mgr. Horymíra Kubíčka 
s právem hlasovacím a Jaroslavu Panáčkovou s právem poradním jako garanty 
řídicího výboru grantového programu „EDICE VYSOČINY II“ a pověřuje radu 

kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, termín: červen 2004
Návrh byl schválen 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 247/03/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí „Smlouvu o ře-
šení pilotního projektu“ se společností EKO-KOM, a. s., dle materiálu ZK-03-2004-
96, př. 2 a souhlasí s převodem příjmů kraje Vysočina vyplývajících z plnění této 
smlouvy ve výši 950 tis. Kč do kapitoly Životní prostředí a fi nančních prostředků ve 
výši 3 050 000,- Kč do kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položka Ostatní činnosti j. n. 
(nespecifi kovaná rezerva), schvaluje  povýšení položky Převody vlastním fondům  povýšení položky Převody vlastním fondům 
o 3 050 000,- Kč snížením položky Ostatní činnosti j. n. (nespecifi kovaná rezerva) 
v rámci kapitoly Rezerva a rozvoj kraje na převod prostředků do Fondu Vysočiny, 
dílčího cíle 4.2 „Podpora ekologicky a ekonomicky efektivního nakládání s odpady“ 

 vyhlášení grantového programu „Systém sběru a třídění odpadu 2004“ na podporu  vyhlášení grantového programu „Systém sběru a třídění odpadu 2004“ na podporu 
tvorby uceleného systému sběru a třídění komunálního odpadu dle materiálu ZK-03-
2004-96, př. 1, jmenuje  řídicí výbor grantového programu „Systém sběru a třídění  řídicí výbor grantového programu „Systém sběru a třídění 
odpadu 2004“ ve složení: KSČM – Václav Štěpán, Jan Musil; ČSSD – Zdeněk Smut-
ný, Vladimír Dolejš; SNK – Pavel Gregor, Miloš Odvárka; ODS – Stanislav Mastný; 
4K – Petr Škarabela, Josef Kodet  Iva Rohovského (ODS) předsedou řídicího  Iva Rohovského (ODS) předsedou řídicího 
výboru grantového programu „Systém sběru a třídění odpadu 2004“  Pavla Hájka  Pavla Hájka 
s právem hlasovacím a Evu Navrátilovou s právem poradním, jako garanty řídicího 
výboru grantového programu „Systém sběru a třídění odpadu 2004“ a pověřuje radu 
kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor životního prostředí, termín: 29. 6. 2004
Návrh byl schválen 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 248/03/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení grantového 
programu na podporu projektů v oblasti bezpečnosti silničního provozu s názvem 
„Dopravní výchova 2004“ dle materiálu ZK-03-2004-97, př. 1, jmenuje  řídicí  řídicí 
výbor grantového programu „Dopravní výchova 2004“ ve složení: KSČM – Ladislav 
Nováček, Jaroslava Bambasová; ČSSD – Dagmar Nejedlá; SNK – Jiří Aujezdský, 
Ivana Štrossová; ODS – Jaroslav Doležal, Jaroslava Dvořáková; 4K – Jaroslav So-
chor, Pavel Maslák  Petra Pospíchala (ČSSD) předsedou řídicího výboru grantového  Petra Pospíchala (ČSSD) předsedou řídicího výboru grantového 
programu „Dopravní výchova 2004“  Miroslava Olšana s právem hlasovacím a Otu  Miroslava Olšana s právem hlasovacím a Otu 
Balcárka s právem poradním jako garanty řídicího výboru grantového programu 
„Dopravní výchova 2004“ a pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena 
řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, termín: 29. 6. 2004
Návrh byl schválen 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 249/03/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje zvýšení rozpočtu vý-
dajů kapitoly Zdravotnictví na rok 2004 o částku 9 mil. Kč pro nemocnice zřizované 
krajem v rozdělení dle materiálu ZK-03-2004-98, př. 1 s použitím v pořadí: 1. Úhra-
da investičních závazků po lhůtě splatnosti; 2. Pořízení dlouhodobého investičního 
majetku v roce 2004 při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky 
Nespecifi kovaná rezerva, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené ve stejném 
objemu 9 mil. Kč.
odpovědnost: rada kraje, termín: 31. 7. 2004
Návrh byl schválen 32 hlasy, proti 1, zdrželi se 2.

Usnesení 250/03/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí  možnosti ře- možnosti ře-
šení situace Dětské odborné léčebny Počátky, příspěvkové organizace  kroky, které  kroky, které 
je DOL Počátky povinna činit při vypořádání práv a závazků v souvislosti s hromad-
ným propouštěním v souladu s ust. zák. č. 65/1965 Sb., zákoníku práce, v platném 
znění, a to při zvolení varianty, při které by veškerá práva a závazky nebyly převede-
ny na Město Počátky ani na jiný subjekt (viz materiál ZK-03-2004-99, př. 7).
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, majetkový odbor, termín: 31. 
12. 2004
Návrh byl schválen 32 hlasy, proti 0, zdržel se 2.

Marie Jakoubková, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 564 602 317, e-mail: jakoubkova.m@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 > servis pro samosprávu
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