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Nejčastější nedostatky v hospodaření 
obcí za rok 2003

Podobně jako v minulých letech 
se vyskytovaly četné nedostat-
ky v účetnictví obcí a v eviden-
ci jejich majetku. V některých 
případech se jednalo o drobné 
chyby v zaúčtování položek 
nebo v nesprávném postupu 
účtování, v jiných však byly 
zjištěny závažné nedostatky, 
které vedly k závěru, že účet-
nictví obce je neprůkazné, ne-
úplné a nesprávné. 
Nejčastějšími nedostatky byly: 
 nedostatečně prováděná nebo 

nedoložená inventarizace ma-
jetku a závazků (např. nevyho-
tovení inventurních soupisů se 
všemi stanovenými náležitost-
mi, neprovedení dokladové in-
ventarizace, nedoložení rozdílů 
mezi inventarizací zjištěnými 
stavy majetku a stavy majetku 
vedenými v účetnictví, nezúčto-
vání inventarizačních rozdílů) 
 nedostatečná a neúplná evi-

dence obecního majetku včetně 

státního rozpočtu na úhradu 
výdajů spojených s referendem 
o přistoupení ČR k EU. Zákon 
o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů nebyl dále 
dodržován v případech, kdy 
zastupitelstva obcí při včasném 
neschválení rozpočtu nepřijala 
rozpočtové provizorium, kdy 
nebyly prováděny rozpočtové 
změny (např. při změně závaz-
ných ukazatelů), nebyly zveřej-
něny návrhy rozpočtu a závěreč-
ného účtu nebo nebylo doloženo 
jejich projednání a schválení 
zastupitelstvem obce. 
Častým nedostatkem bylo rov-
něž to, že obec při projednávání 
závěrečného účtu nepřijímala 
opatření k nápravě chyb a ne-
dostatků uvedených ve zprávě 
o výsledku přezkoumání jejího 
hospodaření, navíc v  řadě obcí 
bylo ověřeno, že nedostatky 
zjištěné při předchozím pře-
zkoumání nebyly odstraněny. 

V polovině měsíce června 2004 
ukončil krajský úřad přezkou-
mání hospodaření obcí v kraji 
Vysočina za rok 2003, jak jsme 
informovali v minulém vydání 
Zpravodaje. Při přezkoumání 
byla hlavní pozornost zamě-
řena na dodržování zákonů 
o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, o účet-
nictví a o obcích. Poprvé bylo 
také ověřováno, zda je v obcích 
zaveden a udržován vnitřní kon-
trolní systém ve smyslu zákona 
o fi nanční kontrole ve veřejné 
správě. 
O výsledku přezkoumání byla 
v souladu s vyhláškou Minis-
terstva fi nancí ČR č. 41/2002 
Sb. vyhotovena pro každou 
obec zpráva, v níž byly popsány 
zjištěné nedostatky včetně závě-
rečného shrnutí.
Pokud jde o porušování rozpoč-
tové kázně, byly zjištěny dílčí 
nedostatky v použití prostředků 

Letošní vesnicí roku Vysočiny
se stal Radostín

První místo v soutěži Vesnice 
roku 2004 získala v kraji Vyso-
čina obec Radostín na Žďársku. 
Rozhodla o tom sedmičlenná 
komise složená ze zástupců 
obcí, kraje, Ministerstva pro 
místní rozvoj a dalších institu-
cí. Kraj Vysočina má ve svém 
rozpočtu fi nanční prostředky 
určené na fi nanční ocenění 
obcí, které v krajském kole 
této populární soutěže uspěly. 
O jejich rozdělení rozhodlo za-
stupitelstvo na svém letošním 
čtvrtém zasedání takto:
obec Radostín, okr. Žďár 
nad Sázavou – Vítěz krajské-
ho kola soutěže Vesnice roku 
2004, fi nanční dotace ve výši 
100 000,- Kč
obec Mladoňovice na Třebíč-
sku – modrá stuha za spole-

čenský život a zároveň držitel 
diplomu za vzorné vedení 
kroniky, fi nanční dotace ve výši 
75 000,- Kč
obec Horní Krupá na Havlíč-
kobrodsku – bílá stuhu za čin-
nost mládeže, fi nanční dotace 
ve výši 50 000,- Kč
obec Bratčice na Pelhřimov-
sku – zelená stuha za péči o ze-
leň a životní, fi nanční dotace ve 
výši 50 000,- Kč
obec Nové Říše na Jihlavsku – 
diplom za vzorné vedení obecní 
knihovny, fi nanční dotace ve 
výši 25 000,- Kč
Vítězný Radostín postupuje 
do celostátního kola soutěže, 
které bude vyhodnoceno do 
30. září 2004. Už 10. září 
však proběhne slavnostní vy-
hlášení krajského kola, jež se 

tradičně koná ve vítězné obci. 
Gratulovat budou i představi-
telé kraje Vysočina.
Soutěž má smysl nejen pro oce-
nění rozsáhlé činnosti obecních 
zastupitelstev a občanských 
aktivit, ale také jako účinný 
propagátor venkova, jako sluš-
ně vedená lobby ve prospěch 
podmínek života na venkově, 
jako veřejný projev všeho toho, 
čím venkov přispívá k budování 
naší vlasti. Proto se patří podě-
kovat všem obcím, které se této 
soutěže zúčastnily, a přispěly 
tak k důležitosti postavení ven-
kova v kraji. 

 Jitka Svatošová, odbor se-
kretariátu hejtmana
telefon: 564 602 146, e-mail:
svatosova.j@kr-vysocina.cz



Oznámení určeno pracovníkům
krizového řízení obcí

 s rozšířenou působností
Vážení kolegové,
do IS Kevis byla nedávno zařazena nová databáze členů bez-
pečnostních rad a krizových štábů kraje a obcí s rozšířenou 
působností. Rádi bychom poděkovali všem, kteří již do evi-
dence zadali aktuální údaje, a zároveň požádali ostatní, již tak 
zatím neučinili, aby v rámci svých možností databázi postupně 
doplnili. Děkujeme.

Radim Schell, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 564 602 320, e-mail: schell.r@kr-vysocina.cz

Nový vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství

Rada kraje Vysočina jmenovala s účinností od 1. srpna 2004 
nového vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství 
pana Ing. Ladislava Staňka.

nesprávnosti jeho zařazování 
a účtování o něm
 nesprávné postupy účtování 

(např. v pohledávkách, splát-
kách úvěru, časovém rozlišení) 
a chybějící předepsané náleži-
tosti účetních dokladů
Na základě těchto nedostatků 
bylo mnohdy konstatováno, že 
účetní závěrka nepodávala věr-
ný obraz předmětu účetnictví 
a fi nanční situace obce (kvůli 
chybám v evidenci majetku 
a v účtování o majetku, záso-
bách, pohledávkách a závaz-
cích), že účetnictví nebylo úpl-
né (zejména kvůli nezaúčtování 
majetku, neúčtování poskyt-
nutých záloh a závazků) nebo 
průkazné (např. kvůli neprove-
dení inventarizace, nedoložení 
některých hotovostních výdajů, 
nedoložení vlastnictví akcií). 
Z dalších nedostatků, které 
byly opakovaně zjištěny ve více 
obcích, lze uvést nedostatečnou 
činnost fi nančních a kontrolních 
výborů zastupitelstev, chyby ve 
zřizovacích listinách příspěv-
kových organizací, nedodržo-
vání vnitřních předpisů obcí, 
nesprávné třídění výdajů podle 
rozpočtové skladby, nedodržo-
vání zákona o cestovních ná-

hradách. Často byla zjišťována 
trvalá neznalost povinností vy-
plývajících ze zákona o fi nanční 
kontrole ve veřejné správě, pře-
devším povinnost zavést a udr-
žovat vnitřní kontrolní systém 
a prověřovat jeho účinnost. 
Všechny nedostatky uvedené ve 
zprávách měly být zastupitel-
stvy obcí v rámci schvalování 
závěrečného účtu projednány 
s přijetím odpovídajících opat-
ření k jejich nápravě. Jak bylo 
ověřeno, v některých obcích se 
tak neděje, což má za následek, 
že dochází ke každoročnímu 
opakování stejných nedostatků. 
Na krajský úřad jsou potom 
adresovány stížnosti nebo při-
pomínky občanů k hospoda-
ření obcí, k jejichž vyřizování 
nemají orgány kraje ve většině 
případů oprávnění, neboť by 
tím zasahovaly do samostatné 
působnosti obcí dané záko-
nem. V těchto případech by mj. 
měly plnit svoji kontrolní roli 
fi nanční a kontrolní výbory za-
stupitelstev, jak to ukládá zákon 
o obcích.

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

Informace

Nový zákon 
o přezkoumávání 

hospodaření 
Dne 1. 8. 2004 nabyl účin-
nosti zákon č. 420/2004 Sb., 
o přezkoumávání hospodaření 
územních samosprávných celků 
(ÚSC) a dobrovolných svazků 
obcí (DSO), který nahrazuje 
dosud platnou vyhlášku č. 41/
2002 Sb. 
Tento zákon a spolu s ním sou-
visející zákon č. 421/2004 Sb., 
jímž se mění mj. některá usta-
novení zákona o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, 
zákona o obcích a zákona o kra-
jích, řeší komplexně problema-
tiku přezkoumání hospodaření 
a zrovnoprávňuje proti před-
chozí právní úpravě postavení 
obcí a DSO ve volbě způsobu 
přezkoumání. Umožňuje všem 
obcím a DSO bez ohledu na 
počet jejich obyvatel požádat 
o provedení přezkoumání hos-
podaření krajský úřad nebo za-
dat přezkoumání auditorovi. 
Kromě této změny je v zákoně 
obsažena celá řada zásadně 
nových ustanovení. Podrobně 

je například stanoven předmět 
přezkoumání zahrnující i čin-
nosti dosud nekontrolované, 
které mají vliv na hospodaření 
a fi nanční situaci obcí:
 nakládání s prostředky poskyt-

nutými ze zahraničí
 zadávání a uskutečňování ve-

řejných zakázek 
 stav pohledávek a závazků 
 ručení za závazky třetích osob 

nebo zastavování obecního ma-
jetku ve prospěch třetích osob 
Nově zákon v řadě ustanovení 
defi nuje práva a povinnosti 
pracovníků provádějících pře-
zkoumání (zákon používá pojem 
kontrolor) a oprávnění i povin-
nosti ÚSC. 
Co se týká samotného proce-
su přezkoumání, obce a DSO 
musí vždy do 30. 6. každého 
kalendářního roku buď požá-
dat krajský úřad o přezkou-
mání, nebo mu oznámit, že za-
daly přezkoumání auditorovi. 
Podle přechodného ustanovení 
zákona končí lhůta pro ozná-

Hasiči mají ve své pracovní ná-
plni nejen hašení požárů a likvi-
daci ostatních havárií, ale také 
kontrolu dodržování předpisů 
o požární ochraně a v neposlední 
řadě také metodickou činnost 
v oblasti požární ochrany přede-
vším vůči obcím a jimi zřízeným 
jednotkám požární ochrany. 
Odbor prevence Hasičského zá-
chranného sboru kraje Vysočina 
připravil v oblasti metodické 
pomoci obcím návrh požárního 
řádu obce. Návrh je zpracován na 
kartonu velikosti A3 a lze jej vy-
věsit na obvyklém místě v obci. 
Obec do předtisku doplní pouze 
konkrétní údaje vztahující se 
k činnostem a objektům v obci. 

Návrh požárního řádu obce 
– metodická pomoc 

Návrh požárního řádu obce je 
zpracován v souladu s platnými 
právními předpisy v oblasti po-
žární ochrany. V současné době 
je distribuován jednotlivými 
územními odbory Hasičského 
záchranného sboru na obce. 
Lze si jej však také vyzvednout 
na oddělení prevence územních 
odborů HZS anebo jej získat 
v elektronické podobě na adrese: 
jan_belohlavek@hasici-vysoci-
na.cz.

 Pavel Maslák, předseda Bez-
pečnostní komise Rady kraje 
Vysočina
telefon: 564 602 135, e-mail:  
maslak.p@kr-vysocina.cz
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mení způsobu přezkoumání 
hospodaření za rok 2004 dnem 
30. 9. 2004. Obce nebo DSO, 
které uzavřou smlouvu s au-
ditorem, mají povinnost o tom 
informovat krajský úřad nej-
později do 31. 1. následujícího 
roku. 
Další významnou novinkou je, 
že se celkový proces přezkou-
mání rozděluje na přezkoumání 
dílčí a jednorázová. V případě 
obcí, jež vykonávají hospodář-
skou činnost a mají počet obyva-
tel větší než 800, budou provádě-
ny do konce kalendářního roku 
dílčí přezkoumání za předchozí 

část tohoto roku a po jeho skon-
čení stejně jako u všech ostatních 
obcí jednorázové přezkoumání 
za celý kalendářní rok. 
Z dílčích přezkoumání budou 
zhotovovány zápisy, z jedno-
rázových přezkoumání zprávy 
o výsledku přezkoumání, které 
budou tak, jako tomu bylo do-
sud, součástí závěrečného účtu. 
Proti dosavadní úpravě se stává 
povinnou náležitostí závěru 
těchto zpráv upozornění na ri-
zika hospodaření obce, uvedení 
podílu pohledávek a závazků 
na rozpočtu obce a podílu za-
staveného majetku na celkovém 

majetku obce. O opatřeních 
přijatých k nápravě zjištěných 
nedostatků budou obce nebo 
DSO povinny informovat kraj-
ský úřad a ten bude oprávněn 
kontrolovat jejich plnění. 
V novém zákoně je také kraj-
skému úřadu dána možnost 
ukládat za neplnění povinností 
pořádkové pokuty až do výše 
50 000,- Kč. Současně novela 
zákona o rozpočtových pravi-
dlech územních rozpočtů rozši-
řuje výklad porušení rozpočtové 
kázně o nesplnění povinnosti 
dát si přezkoumat hospodaření 
za uplynulý kalendářní rok.

Nad dodržováním povinností 
stanovených zákonem se zavádí 
dozor státu, který bude vyko-
návat Ministerstvo fi nancí. Dá 
se očekávat, že význam zpráv 
o výsledku přezkoumání hos-
podaření bude nadále růst. Již 
dnes se stávají jedním z důleži-
tých podkladů pro hodnocení 
úrovně zadluženosti ÚSC a pro 
rozhodování o poskytnutí stát-
ních dotací.

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

Odbor územního plánování 
a stavebního řádu Krajského 
úřadu kraje Vysočina, pořizo-
vatel územního plánu velkého 
územního celku (ÚP VÚC), 
veřejně projednal koncept jeho 
řešení. Ten byl veřejně vysta-
ven u pořizovatele ve lhůtě od 
19. 4. 2004 do 18. 6. 2004 a byl 
veřejně projednáván za účasti 
projektanta na pěti místech 
v kraji Vysočina – v Pelhřimo-
vě, v Havlíčkově Brodě, Třebíči 
a  Žďáru nad Sázavou. Poslední 
veřejné jednání proběhlo dne 
27. 5. 2004 na krajském úřadě 
v Jihlavě. Do 30 dnů od tohoto 

Ukončení veřejného projednávání konceptu řešení 
Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina

posledního dne veřejného jed-
nání mohl každý uplatnit své 
připomínky a dotčené orgány 
státní správy (DOSS) svá sta-
noviska. Námitky pak mohly 
uplatnit obce a dále vlastníci 
pozemků a staveb dotčených 
veřejně prospěšnými stavbami 
vymezenými v konceptu řešení 
ÚP VÚC.
Dnem 27. 6. 2004 skončila 
lhůta pro podávání výše uve-
dených připomínek, stanovisek 
a námitek. K tomuto datu zdejší 
odbor obdržel 24 stanovisek 
DOSS, 22 vyjádření správců sítí 
a ostatních dotčených organiza-

cí a 95 námitek obcí. Z řad ve-
řejnosti přišlo 40 hromadných 
podání (je zde podepsáno 3 694 
lidí), 91 jednotlivých podání, 19 
podání spolků a 6 podání mik-
roregionů kraje.
V současné době zdejší odbor 
zpracovává a vyhodnocuje 
všechna došlá stanoviska, při-
pomínky i námitky obcí a vlast-
níků. Probíhá řada jednání se 
zástupci DOSS a dohadují se 
zaslaná stanoviska, probíhají 
ale i jednání se zástupci obcí 
a mikroregionů. Připravujeme 
text souborného stanoviska, 
jež bude obsahovat pokyny pro 

projektanta ke zpracování návr-
hu ÚP VÚC, o výběru jednotli-
vých alternativ nebo variant, ale 
jež je také rozhodnutím o poda-
ných námitkách a střetech zá-
jmů. Souborné stanovisko musí 
být dohodnuto s dotčenými 
orgány státní správy a dohod-
nuté souborné stanovisko bude 
schvalovat zastupitelstvo kraje. 
Teprve schválené souborné sta-
novisko se stane závazným.

 Petr Průža, odbor územního 
plánování a stavebního řádu
telefon: 564 602 211, e–mail: 
pruza.p@kr-vysocina.cz

Poskytnuté náhrady škod způsobených vybranými zvláště 
chráněnými živočichy za 1. pololetí 2004

Zákon č. 115/2000 Sb., o posky-
tování náhrad škod způsobených 
vybranými zvláště chráněnými 
živočichy (dále jen zákon o ná-
hradách škod), vznikl proto, 
aby zmírnil napětí mezi zájmy 
chovatelů ryb a zájmy ochranářů 
přírody. Umožňuje chovatelům 
nárokovat od státu náhradu hmot-
né škody způsobené vybranými 
zvláště chráněnými živočichy 
– bobrem evropským, vydrou říč-
ní, kormoránem velkým, losem 
evropským, medvědem hnědým, 
rysem ostrovidem a vlkem. 

Na území kraje Vysočina byly 
doposud řešeny škody způso-
bené vydrou říční a dále pak 
kormoránem velkým. Škody 
způsobené těmito druhy mají 
na rozdíl od ostatních vybraných 
zvláště chráněných druhů svá 
specifi ka – nejedná se o škody 
okamžité, ale o dlouhotrvající 
a opakující se. Vzhledem k šes-
timěsíční lhůtě, kterou může ža-
datel u škod způsobené vydrou či 
kormorány využít, přichází proto 
většina žadatelů na krajský úřad 
dvakrát ročně. 

V prvním pololetí tohoto roku 
poskytl Krajský úřad kraje Vy-
sočina náhradu škody celkem 23 
žadatelům v částce 742 162,50 
Kč. Z toho byly náhrady škody 
způsobené vydrou říční ve výši 
404 938,50  Kč poskytnuty 21 
subjektům, škody způsobené 
kormoránem byly poskytnuty 
pouze dvěma subjektům, a to 
v částce 337 224 Kč. 
V porovnání s předchozím ro-
kem došlo k velkému nárůstu 
počtu žadatelů o škodu způsobe-
nou vydrou. V I. pololetí loňské-

ho roku bylo žadatelů o náhradu 
škody způsobené vydrou devět 
a škoda činila 141 588 Kč. V I. 
pololetí tohoto roku se počet 
žadatelů zvýšil na 21 a celková 
částka byla o 263 350,50 Kč vyšší 
než v loňském roce. Počet žada-
telů o náhradu škody kormorány 
zůstává stejný, pouze částka se 
snížila zhruba o 100 000 Kč. 
Vyhověno bylo všem žadatelům. 
Dva z nich však museli snížit 
původně požadovanou částku, 
a nechat si proto zpracovat i no-
vý odborný posudek. Tento krok 
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museli učinit proto, že krajský 
úřad při posuzování nároku na 
náhradu škody zjistil, že je žá-
dáno o náhradu i na rybnících, 
které byly v období předmětné 
škody vypuštěny. 
V tomto směru spatřuje krajský 
úřad veliký problém. U rybář-
ských společností a svazů se totiž 
stalo běžnou praxí, že je v odbor-
ném posudku vyčíslována škoda 
nikoliv na jednotlivé rybníky, ale 
na lokalitu, zahrnující všechny 
jimi obhospodařované rybníky 
jako celek. Ačkoliv to zákon 
neřeší, je logické, že přestože je 
vydra migrující živočich a její 
teritorium je veliké, nelze např. 
konstatovat, že škoda bude stej-
ná jak na 30, tak pouze na 10 
napuštěných rybnících. Přestože 
celý zákon hovoří pouze o škodě 
pravděpodobné, jsme zastánci 
názoru, že v těchto případech 
se pravděpodobnost ještě více 
oddaluje skutečnosti. 
Zákon o náhradách škod je velmi 
důležitý, lze jej však považo-
vat pouze za krůček směřující 
k zachování ohroženého druhu. 
Mnohem účinnějším řešením je 
podpora trvalých preventivních 
opatření a soustavná osvěta ry-
bářské veřejnosti.

 Martina Kratochvílová, od-
bor životního prostředí, 
telefon: 564 602 521, e-mail:
kratochvilova.m@kr-vysocina.cz

Odbor lesního a vodního
hospodárství a zemedelství

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací
kraje Vysočina

Společnost AQUA PROCON, s. r. o. Brno, zhotovitel Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje 
Vysočina (dále jen plán rozvoje), v současné době dokončuje jeho zpracování. Plán rozvoje je zpra-
cováván pro území všech obecních úřadů obcí s rozšířenou působností na území kraje. Nyní byla 
dokončena jeho souhrnná zpráva a tabulkové části za kraj, termín pro předání celého plánu rozvoje 
je stanoven do 31. 7. 2004. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací musí být zpracován a schválen nej-
později do 31. prosince 2004 (§ 39 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích).
Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství krajského úřadu se tímto obrací na všechny 
obce a města kraje Vysočina se žádostí o spolupráci při kontrole údajů a mapových podkladů 
plánu rozvoje tak, aby zjištěné nepřesnosti mohly být odstraněny ještě před jeho schválením. Při 
shromažďování podkladů, zpracování i samotném následném projednávání spolupracovaly s ob-
cemi kraje AQUA PROCON i krajský úřad. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina je 
umístěn na internetových stránkách zpracovatele www.aquaprocon.cz.
Jedná se o koncepční materiál, který je podkladem pro zpracování územně plánovací dokumenta-
ce podle zvláštního zákona pro činnost vodoprávního úřadu, stavebního úřadu a pro činnost obce 
v samostatné i přenesené působnosti. Vypracovaný plán schvaluje po projednání kraj nejdéle na 
dobu 10 let.
Schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina je v působnosti krajského zastupitel-
stva po předchozím projednání a doporučení radou kraje. Po schválení se tento koncepční materiál 
stává závazným. Případné změny takto schváleného plánu jsou možné jen po projednání a schválení 
v zastupitelstvu kraje. 

Iva Olšanová, odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
telefon 564 602 266, e-mail: olsanova.i@kr-vysocina.cz 

Obce budou s podporou kraje zabezpečovat majetek 
proti majetkové trestné činnosti

Zastupitelstvo kraje Vysočina 
schválilo na červnovém a čer-
vencovém jednání poskytnutí 
dotací na zabezpečení obecní-
ho nemovitého majetku. Poprvé 
tak bude z krajského rozpočtu 
podpořeno celkem 193 obcí 
v kraji Vysočina částkou v cel-
kové výši 3 275 460,- Kč.
V rámci aktivit na podporu 
prevence kriminality schválilo 
zastupitelstvo kraje v dubnu to-
hoto roku Pravidla pro poskyto-
vání dotací na ochranu obecní-
ho nemovitého majetku v kraji 
Vysočina. Obcím tak kraj při-
spěje na realizaci technických 
opatření, jako jsou elektronické 

zabezpečovací systémy, bez-
pečnostní mříže na okna, bez-
pečnostní dveře a zámky apod. 
až do výše 60 % nákladů na 
projekt podle velikosti obce. Na 
vyšší částku mohly dosáhnout 
zejména obce s nižším počtem 
obyvatel, protože podle analý-
zy údajů poskytnutých Policií 
ČR se terčem majetkové trestné 
činnosti v posledních letech 
stávaly právě menší obecní úřa-
dy. Jak již bylo uvedeno, obce 
od kraje obdrží přes 3 miliony 
korun, další 3 357 603,- Kč 
vloží obce do projektů jako 
svoji spoluúčast. Celkem tedy 
bude do konce roku 2004 na 

ochranu obecních majetků 
v kraji vynaloženo 6 633 063,- 
Kč. Obce plánují zabezpečovat 
v první řadě budovy, obecních 
úřadů a budovy mateřských 
i základních škol. Nezapomí-
nají ale ani na budovy, jako 
jsou knihovny, kulturní domy, 
kulturní a architektonické pa-
mátky či významné budovy, 
víceúčelové objekty pro spor-
tovní a společensky prospěšné 
využití, domy s pečovatelskou 
službou, a v jednom přípa-
dě obec dokonce myslela na 
ochranu zdroje pitné vody pro 
obec. Již teď lze konstatovat, že 
vyhlášení uvedeného dotačního 

programu splnilo svůj cíl, a to 
podporu a motivaci obcí při 
zabezpečování a ochraně obec-
ního nemovitého majetku ve-
doucího k minimalizaci riziko-
vých podmínek umožňujících 
páchání trestné činnosti. Nový 
program svým zaměřením to-
tiž hned v prvním kole oslovil 
celých 26 % obcí a podle ohlasů 
je zřejmé, že o opakování do-
tačního programu bude zájem 
i v dalším roce.

 Alena Beranová, odbor se-
kretariátu hejtmana
telefon: 564 602 164, e-mail: 
beranova.a@kr-vysocina.cz
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Vysočina v číslech

Historická hranice Čech a Moravy prochází skrze Vysočinu
Podíváme-li se na znak kraje Vysočina, zjistíme, že v jeho čtyřech polích jsou kromě ježka jakožto symbolu krajského města a je-
řabin ještě i historické symboly dvou zemí koruny české. Jsou jimi moravská orlice a český lev. Je tomu tak proto, že přes Vysočinu 
prochází historická hranice mezi Čechami a Moravou.
Dnes bychom mohli říci, že moravská část Vysočiny je o něco větší než česká. Na moravské straně žije také více obyvatel a rovněž 
jejich hustota je zde vyšší.
Historická hranice prochází třemi obvody obcí s rozšířenou působností (ORP). Jsou jimi ORP Jihlava, Žďár nad Sázavou a Nové 
město na Moravě. Hranice dnes asi nemá praktický význam a připomínají ji snad jen staré hraniční kameny. Dokonce ji nerespek-
tují ani hranice devíti obcí kraje Vysočina, jimiž rovněž prochází. Jsou jimi krajské město Jihlava, Batelov, Dolní Cerekev, Žďár 
nad Sázavou, Sázava (ZR), Herálec (ZR), Svratka, Křižánky a Jimramov.

Historická hranice mezi Čechami a Moravou na území kraje Vysočina před územně administrativní reformou v roce 1949

Rozloha a obyvatelstvo historických území Čech a Moravy v rámci kraje Vysočina

okres rozloha (km2) obyvatelstvo
Čechy Morava Čechy Morava

Havlíčkův Brod 1 265,0 0,0 95 040 0
Jihlava 314,2 865,8 20 608 87 805
Pelhřimov 1 289,0 0,0 72 984 0
Třebíč 0,0 1 518,7 0 117 367
Žďár nad Sázavou 198,8 1 473,0 9 606 115 801
Vysočina 3 067,9 3 857,5 198 238 320 976
% 44,3 55,7 38,2 61,8

Zdroj dat: Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848–1960; SLDB 2001

 Václav Novák, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 542, e-mail: novak.v@kr-vysocina.cz
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Nové grantové programy z Fondu Vysočiny
Zastupitelstvo kraje Vysočina schválilo na svém zasedání 27. července 2004 šest 
nových grantových programů z Fondu Vysočiny na podporu projektů směřujících 
do oblasti malého a středního podnikání, cestovního ruchu a rozvoje komunikač-
ní infrastruktury.
Upozorňujeme také na tři již dříve vyhlášené grantové programy, které mají uzá-
věrku v měsíci srpnu.
Níže je uveden výčet vyhlášených grantových programů a kontakt na odbory 

krajského úřadu, v jejichž gesci budou programy realizovány:

 Výzkum–vývoj–inovace – program na zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků na Vysočině formou příspěvku na rea-
lizaci výzkumných a vývojových činností, které povedou k budoucímu možnému využití výsledku výzkumu či vývoje jako nové inovace
(odbor regionálního rozvoje, Martina Kršňáková, tel.: 564 602 546, krsnakova.m@kr-vysocina.cz; Mgr. Magdaléna Svatoňová, tel.: 
564 602 544, svatonova.m@kr-vysocina.cz) 
uzávěrka: 18. 10. 2004

 Rozvoj malých podnikatelů – program na zvýšení konkurenceschopnosti malých podniků na Vysočině formou příspěvku na pořízení 
technologií, výrobních zařízení, případně rozšíření podnikatelských prostor
(odbor regionálního rozvoje, Martina Kršňáková, tel.: 564 602 546, krsnakova.m@kr-vysocina.cz; Olga Wiesnerová, tel.: 564 602 534, 
wiesnerova.o@kr-vysocina.cz) 
uzávěrka: 11. 10. 2004

 Certifi kace – osvědčení – program na zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků na Vysočině formou příspěvku na zís-
kání certifi kace ISO 14000, EMAS nebo OHSAS 18001 nebo HACCP, případně osvědčení Bezpečný podnik (odbor regionálního rozvoje, 
Martina Kršňáková, tel.: 564 602 546, krsnakova.m@kr-vysocina.cz; Ing. Tomáš Čihák, tel.: 564 602 538, cihak.t@kr-vysocina.cz) 
uzávěrka: 11. 10. 2004

 Vítejte u nás 2004 – program na podporu vzniku turistických balíčků služeb a ucelených turistických produktů
(odbor regionálního rozvoje, Ivana Mahelová, tel.: 564 602 533, mahelova.i@kr-vysocina.cz) 
uzávěrka: 10. 09. 2004

 Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2004 – program na podporu budování a modernizace doprovodné infrastruktury cestov-
ního ruchu
(odbor regionálního rozvoje, Ing. Renata Běhanová, tel.: 564 602 537, behanova.r@kr-vysocina.cz) 
uzávěrka: 24. 09. 2004

 Integrace aplikačního vybavení ISVS – program na podporu rozvoje komunikační infrastruktury
(odbor informatiky, Ing. Petr Pavlinec, tel.: 564 602 114, pavlinec.p@kr-vysocina.cz; Ing. Martina Rojková, tel.: 564 602 341, rojkova.m@-
kr-vysocina.cz)
uzávěrka: 03. 09. 2004

 Projektová dokumentace k programu SROP – program na podporu zpracování projektové dokumentace pro žádosti do vybraných 
opatření Společného regionálního operačního programu (odbor regionálního rozvoje, Ing. Tomáš Čihák, tel.: 564 602 538, cihak.t@kr-vyso-
cina.cz; Mgr. Magdaléna Svatoňová, tel.: 564 602 544, svatonova.m@kr-vysocina.cz) 
uzávěrka: 20. 08. 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. 08. 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. 08. 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 
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Po důkladné několikaměsíční 
analýze byla usnesením Zastu-
pitelstva kraje Vysočina č. 131/
02/2004/ZK ze dne 20. 4. 2004 
schválena transformace zdravot-
nické záchranné služby v našem 
kraji, která bude realizovaná od 
poloviny toho roku do konce 
roku 2005. 
Odpovědnost za tuto organizač-
ně velmi náročnou akci převzal 
odbor sociálních věcí a zdravot-
nictví ve spolupráci s odborem 
informatiky v části týkající se 
vytvoření jednotné radiové sítě. 
V kraji Vysočina dosud zajišťo-
valo zdravotnickou záchrannou 
službu pět samostatných pří-
spěvkových organizací (Jihlava, 
Havlíčkův Brod, Třebíč a Nové 
Město na Moravě), jedna pří-
spěvková organizace zřizovaná 
městem Humpolec a v okrese 
Pelhřimov tuto službu zabezpe-
čovala Nemocnice Pelhřimov. 
Více než dvacítku výjezdových 
skupin rychlé lékařské a zdravot-
nické pomoci a jednu vzletovou 
skupinu letecké záchranné služ-
by na 16 stanovištích řídilo pět 
samostatných zdravotnických 
operačních středisek. Bývalá 
okresní střediska zdravotnické 
záchranné služby mají různou 
strukturu a úroveň přístrojové 
a vozové techniky, liší se vyba-
veností operačních středisek, 
organizací výjezdových skupin 
i úrovní kmitočtového rozsahu 
radiového spojení.
Schválený plán transformace 
proto obsahuje vytvoření jed-
noho subjektu zabezpečujícího 
poskytování přednemocniční ne-
odkladné péče na území celého 
kraje – Zdravotnické záchranné 
služby kraje Vysočina, pří-
spěvkové organizace, se sídlem 
v Jihlavě. Jedná se o vybudování 
jednoho centrálního zdravotnic-
kého operačního střediska, do 
kterého budou směrována tísňo-
vá volání z celého kraje a které 
bude řídit provoz všech výjez-
dových i letecké skupiny. Nově 

V kraji Vysočina začala 
transformace zdravotnické 

záchranné služby
se tedy obyvatelé celého našeho 
kraje dovolají nejen z mobilních 
telefonů, ale i z pevných linek 
přímo dispečerovi operačního 
střediska a odpadne přepojování 
hovorů mezi středisky, jež způso-
bovalo časové prodlevy. Dalším 
úkolem je postupné vyrovnání 
materiální vybavenosti a odbor-
né způsobilosti s cílem zajistit 
srovnatelnou kvalitní zdravotní 
péče pro všechny obyvatele kraje 
a zvýšit efektivitu vynakláda-
ných nemalých fi nančních částek 
na poskytování přednemocniční 
neodkladné péče. 
Transformace zdravotnické 
záchranné služby kraje byla po 
pečlivé přípravě dne 30. červ-
na 2004 zahájena přepojením 
radiového signálu záchranných 
týmů z Pelhřimovska na zdra-
votnické operační středisko 
Jihlava. V průběhu září se do 
jednotného systému zapojí 
Žďársko a Novoměstsko a do 
konce roku postupně bývalé 
okresy Třebíč a Havlíčkův 
Brod. Optimalizace struktury, 
standardizace vybavení, po-
stupná unifi kace typů výjezdo-
vých prostředků a certifi kace 
systému řízení kvality podle no-
rem EN ISO pak bude probíhat 
do konce r. 2005. Tyto náročné 
úkoly budou plnit zaměstnanci 
pod vedením ředitele, kterým 
se ve výběrovém řízení stal dne 
1. července 2004 MUDr. Jan 
Sedlák. V současnosti probíha-
jí výběrová řízení na všechny 
vedoucí pracovníky nové orga-
nizace. 
Občané však tuto významnou 
organizační změnu ze svého 
vnějšího pohledu nepoznají, 
neboť při volání tísňové linky 
155 uslyší pouze úvod „Zdra-
votnická záchranná služba kraje 
Vysočina“.

 Věra Švarcová, odbor sociál-
ních věcí a zdravotnictví
telefon: 564 602 819, e-mail: 
svarcova.v@kr-vysocina.cz

Informace

Přečetli jsme za vás…
Zákon o přezkoumávání hospodaření územních samospráv-
ných celků a dobrovolných svazků obcí
V částce 138 Sbírky zákonů vydané dne 19. 7. 2004 byl pub-
likován zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření 
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. 
Tento zákon upravuje přezkoumávání hospodaření územních 
samosprávných celků, jakož i městských částí hlavního města 
Prahy a dobrovolných svazků obcí a stanovuje postup přezkou-
mání. Zavádí tzv. pravidla přezkoumání, což je specifi cká verze 
kontrolního řádu, který (na rozdíl od kontrolního řádu podle 
zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole) více zohledňuje a re-
spektuje zvláštnosti řídicích orgánů a samosprávné kompetence 
územních celků. Zákon je účinný od 1. 8. 2004.
Zákon o obcích 
V částce 138 Sbírky zákonů vydané dne 19. 7. 2004 byl pub-
likován zákon č. 421/2004 Sb., o změně zákonů souvisejících 
s přijetím zákona o přezkoumávání hospodaření územních 
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Tento zákon 
novelizuje zákon o obcích tak, že umožňuje všem obcím, aby si 
zvolily způsob přezkoumání hospodaření auditorem nebo kraj-
ským úřadem. Novela zákona je účinná od 1. 8. 2004.
Prováděcí vyhláška k zákonu o fi nanční kontrole
V částce 136 Sbírky zákonů vydané dne 16. 7. 2004 byla pub-
likována vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 
320/2001 Sb., o fi nanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o fi nanční kontrole), ve znění zákona 
č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 
Sb. Vyhláška je účinná od 1. 8. 2004.
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do za-
stupitelstva obce
V částce 130 Sbírky zákonů vydané dne 7. 7. 2004 bylo publiko-
váno sdělení č. 404/2004 Sb., o vyhlášení nových voleb do za-
stupitelstva obce Kyjov v kraji Vysočina. Nové volby se budou 
konat 4. 12. 2004.
Zákon o změnách hranic krajů 
V částce 127 Sbírky zákonů rozeslané dne 29. 6. 2004 byl publi-
kován zákon č. 387/2000 Sb., o změnách hranic krajů a o změně 
zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých 
daní územním samosprávným celkům a některým státním fon-
dům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších 
předpisů, a zákona č. 314/2000 Sb., o stanovení obcí s pověře-
ným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, 
a zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění poz-
dějších předpisů. Na základě tohoto zákona přecházejí některé 
obce z kraje Vysočina do Jihomoravského kraje.
Zákon o zřízení Vysoké školy polytechnické Jihlava
V částce 123 Sbírky zákonů rozeslané dne 24. 6. 2004 byl pub-
likován zákon č. 375/2004 Sb., o zřízení Vysoké školy polytech-
nické Jihlava.
Živnostenský zákon
V částce 122 Sbírky zákonů rozeslané dne 24. 6. 2004 bylo pu-
blikováno úplně znění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském 
podnikání (živnostenský zákon).

Michal Šalomoun, odbor sekretariátu ředitele a krajského 
živnostenského úřadu
telefon: 564 602 299, e-mail: salomoun.m@kr-vysocina.cz
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Vysocina a Evropská unie

Ministerstvo pro místní rozvoj 
ČR zahájilo k 1. červenci 2004 
program Evropské komise Inici-
ativa Společenství INTERREG 
IIIA Česká republika – Ra-
kousko pro období 2004–2006. 
Program je zaměřen na podporu 
přeshraniční spolupráce mezi 
příhraničními oblastmi, které 
jsou znevýhodněny izolací pří-
hraničních komunit od svých 
přirozených sousedů na druhé 
straně hranice a zároveň okrajo-
vým postavením území v rámci 
svých vlastních státních hranic 
a politik. 
INTERREG IIIA bezprostředně 
navazuje v příhraničních oblas-
tech na předvstupní program 
Phare CBC, který byl ukončen 
programem roku 2003.
Iniciativa INTERREG III A je 
v České republice rozdělena na 5 
částí, a to česko–saskou, česko–

Program Evropské komise byl vyhlášen 1. července 2004
bavorskou, česko–rakouskou, 
česko–slovenskou a česko–pol-
skou. Každý podprogram má 
svůj vlastní programový doku-
ment (tzv. CIP), programový 
dodatek, příručku pro žadatele 
a konečného příjemce a žádost 
o podporu, kterou budou žadate-
lé vyplňovat v programu ELZA. 
Program Česká republika – Ra-
kousko bude realizován na úze-
mí kraje Vysočina, Jihočeského 
kraje a Jihomoravského kraje. 
Program má následujících 5 
priorit: 
1. přeshraniční hospodářská 
spolupráce
2. dosažitelnost
3. přeshraniční organizační 
struktury a sítě 
4. lidské zdroje 
5. trvale udržitelný územní 
rozvoj a ochrana životního 
prostření

Vhodnými žadateli o podporu 
jsou obce (svazky obcí), města, 
kraje, organizace zřizované kraji 
či obcemi, které jsou zřízeny za 
účelem poskytování veřejných 
služeb a jsou ze 100 % vlastně-
ny těmito kraji či obcemi. Dále 
nestátní neziskové organizace 
(NNO), zájmová sdružení 
právnických osob, hospodářské 
a agrární komory, organizace 
zřízené státem.
Celková alokace fi nančních 
prostředků na česko-rakouskou 
hranici na období 2004–2006 
je 11 mil. EUR. Výše podpory 
může dosáhnout maximálně 75 
%, spolufi nancování ze strany 
příjemce je minimálně 25  % 
(z toho ze státního rozpočtu 
max. 5  %).
Žádosti o podporu přijímají 
místně příslušné sekretariáty 
regionálních rad. V kraji Vyso-

čina přijímá projekty Sekretariát 
Regionální rady Regionu sou-
držnosti NUTS II Jihovýchod, 
Krajský úřad kraje Vysočina, 
Žižkova 16, Jihlava. Žadatelé 
mají možnost obracet se v prů-
běhu celého procesu přípravy 
projektu na pracovníky sekreta-
riátů regionálních rad. 
Více informací o programu je 
uvedeno na www.strukturalni-
-fondy.cz nebo je možné obracet 
se na oddělení Sekretariátu Regi-
onální rady Regionu soudržnosti 
NUTS II Jihovýchod Krajského 
úřadu kraje Vysočina, Žižkova 
16, Jihlava. 

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

Veřejnoprávní smlouvy – upozornění
 
Dnem 1. 1. 2005 dojde na základě zákona č. 387/2004 Sb., o změnách hranic krajů, k přechodu obcí, které jsou vymezeny v § 1 tohoto 
zákona, z kraje Vysočina do Jihomoravského kraje. V souvislosti s touto skutečností upozorňuje Krajský úřad kraje Vysočina na nutnost 
ukončit nejpozději ke dni 31. 12. 2004 dohodou případně výpovědí veřejnoprávní smlouvy, jejichž smluvní stranou je některá z obcí které 
přecházejí z kraje Vysočina do Jihomoravského kraje a jejichž sjednaná doba trvání přesahuje konec roku 2004.

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

ROWANet – Komunikační infrastruktura v kraji Vysočina
Jednou z dlouhodobých aktivit 
odboru informatiky v oblasti 
rozvoje telekomunikačních sítí 
v kraji je projektový záměr pá-
teřní optické sítě na území kraje 
Vysočina – tzv. projekt ROWA-
Net (z angl. rowan – jeřabina).
Hlavním cílem projektu je 
podpora budování vysokokapa-
citních telekomunikačních sítí 
a vytvoření nadčasového řešení 
privátní datové sítě veřejné sprá-
vy v kraji Vysočina. Základní 

fi lozofi í projektu je využití exis-
tujících nebo doposud nerealizo-
vaných projektů optických sítí, 
popř. dokončení jejich připojení 

do jednotlivých měst a obcí. Za 
pomoci prostředků struktu-
rálních fondů EU pak tyto sítě 

zrealizovat ve prospěch podpory 
rozvoje telekomunikačního trhu 
v kraji – tzn. zajistit poskytování 
služby občanům prostřednictvím 

přístupu k vysokorychlostnímu 
internetu (více než 256 kb/s). 
Veřejnému sektoru (VS) umož-

nit využívat vysokorychlostní 
internet, sdílet a přenášet data 
mezi jednotlivými organizacemi 
VS, a zajistit tak rozvoj nových 
služeb stejně jako zkvalitnit stá-
vající el. služby veřejné správy. 
Existence sítě umožní také zvýšit 
konkurenci na trhu s pozitivními 
důsledky pro uživatele služeb 
komerčních ISP (tj. např. zlep-
šení služeb přístupu k internetu 
za nižší poplatky). Dalším cílem 
projektu je posílit konkurence-
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Krajský úřad kraje Vysočina 
obdržel prostřednictvím Mi-
nisterstva vnitra ČR vyjádření 
Úřadu pro ochranu osobních 
údajů (dále jen „úřad“), které 
se týká shromažďování údajů 
o zaměstnání osob obviněných 
z přestupku. Přestože uvedené 
stanovisko není právně závazné, 
považujeme za vhodné tlumočit 
jeho obsah, se kterým se ztotož-
ňujeme, orgánům, jež vykonávají 
přestupkovou agendu, neboť lze 
předpokládat, že se postoj úřadu 
v této věci odrazí i v jeho rozho-
dovací činnosti. 
Z vyjádření úřadu v této věci 
(č. j.: 2025/04-OSR ze dne 1. 6. 
2004) vyplývá následující: 
Rozsah osobních údajů, které 
je správní orgán v řízení o pře-
stupku oprávněn shromažďovat, 
není nikde taxativně stanoven. 
Při určování tohoto rozsahu je 
proto nezbytné řídit se § 5 odst. 
1 písm. d) zákona č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů, 
v platném znění, ze kterého pro 
správní orgán vyplývá povinnost 
shromažďovat osobní údaje pou-
ze v rozsahu nezbytně nutném 
pro naplnění účelu přestupkové-
ho řízení. K tomu úřad dále uvá-
dí, že je nepochybné, že osobní 
údaje vypovídající o zaměstnání 
obviněného z přestupku, nejsou 
nezbytnými identifi kačními úda-
ji subjektu, neboť je zřejmé, že ke 
„ztotožnění“ osoby plně dostaču-
je jméno, příjmení, adresa trva-
lého pobytu, číslo občanského 
průkazu a datum narození. 
Dále však úřad konstatuje, že 
v řízení o přestupku jsou situace, 
kdy lze využít i údaje vypoví-
dající o zaměstnání obviněného. 
Tyto údaje mohou správnímu 
orgánu např. napomoci k posou-
zení osoby pachatele, k čemuž 
správní orgán následně přihléd-
ne při stanovení druhu a výše 
uložené sankce. Mohou rovněž 
vypovídat o poměrech pachatele 
a správní orgán je může využít 
pro posouzení případné aplikace 

Shromažďování údajů 
o zaměstnání osob 

obviněných z přestupku
§ 79 odst. 3 zákona č. 200/1990 
Sb., o přestupcích, v platném 
znění, když upustí od povinnosti 
nahradit náklady řízení. Osobní 
údaj o zaměstnavateli obviněné-
ho lze dále využít i pro potřeby 
výkonu rozhodnutí srážkami ze 
mzdy.
Úřad tedy v této věci zastává 
stanovisko, že v přestupkovém 
řízení existují situace, kdy je 
možné, nebo dokonce nezbytné, 
aby správní orgán získal osobní 
údaje obviněného z přestupku, 
které vypovídají o jeho zaměst-
nání. Avšak jejich shromažďová-
ní v úvodní fázi přestupkového 
řízení při ověřování totožnosti 
považuje úřad za neúčelné, po-
kud jejich následné uchovávání 
v dalším průběhu přestupkového 
řízení není nezbytně nutné k na-
plnění účelu tohoto řízení a tyto 
údaje jsou v této souvislosti pro 
potřeby správního orgánu nad-
bytečné. 
Správnímu orgánu nic nebrání 
posoudit sociální situaci obvi-
něného z přestupku a vyžádat si 
potřebné informace o zaměstna-
vateli. Může tak činit ale pouze 
v odůvodněných případech, 
neboť smyslem přestupkového 
řízení není – zejména v jeho 
úvodní fázi – shromažďování 
údajů o osobních poměrech obvi-
něného z přestupku, aniž správní 
orgán jednoznačně deklaroval 
účel tohoto procesu.
Lze tedy shrnout, že osobní 
údaje o zaměstnání obviněné-
ho z přestupku může správní 
orgán shromažďovat pouze 
v odůvodněných případech, 
kdy existuje oprávněný před-
poklad, že správní orgán tyto 
údaje využije např. k výkonu 
rozhodnutí či posuzování mož-
nosti upuštění od povinnosti 
nahradit náklady řízení.

 David Marek, odbor sekreta-
riátu ředitele a krajského živnos-
tenského úřadu
telefon: 564 602 183, e-mail:
marek.d@kr-vysocina.cz

schopnost kraje Vysočina v rám-
ci krajů ČR.
Projekt navazuje na předešlé 
projekty kraje v oblasti teleko-
munikací – přípojný bod sítě 
Cesnet2, Metropolitní síť kraje 
v Jihlavě a řadu plánovaných 
regionálních a městských síťo-
vých projektů, z nichž se mnohé 
stejně jako projekt ROWANet 
ucházejí o podporu ze Společ-
ného regionálního programu. 
Projekt bude realizován téměř 
na celém území kraje Vysoči-
na. V první etapě především 
v okresech Jihlava, Třebíč, 
Havlíčkův Brod a Žďár nad 
Sázavou. V případě realizace I. 
etapy projektu vznikne páteřní 
optická síť na trase Bystřice 
nad Pernštejnem – Nové Město 
na Moravě – Žďár nad Sázavou 
– Přibyslav – Havlíčkův Brod 
– Jihlava – Moravské Budějo-
vice.
Síť bude umožňovat vzájemné 
zapojení velkého množství 
veřejných institucí po její tra-
se (obecní a městské úřady, 
knihovny, školy, informační 
centra), připojení zdravotnic-
kých zařízení a základnových 
stanic jednotek IZS (zdravot-
nická záchranná služba, hasič-
ský záchranný sbor). Nad takto 
vzniklou sítí ve vlastnictví kraje 
Vysočina bude distribuována IP 
konektivita několika typů sítí 
– např. Cesnet2 (akademická síť 
včetně konektivity do veřejného 
internetu), KISVS (Komuni-
kační infrastruktura veřejné 
správy), GovBone (síť MFČR), 
síť MVČR, síť MPSV, VPN síť 
IZS a další. 
Vytvořením sítě ROWANet bu-
dou realizovány mimo jiné tyto 
výstupy: 
 154 km kabelu optické sítě na 

trase Bystřice nad Pernštejnem 
– Havlíčkův Brod – Jihlava 
– Moravské Budějovice
 minimálně 15 měst a obcí při-

pojených k síti
 10 nově vytvořených veřejně 

přístupných míst k internetu 
 75 připojených úřadů samo-

správy či dalších organizací VS 
k síti 
 5 nově vzniklých elektronic-

kých služeb veřejné správy
Dopady projektu na situaci 
v kraji Vysočina je možné cha-
rakterizovat takto:

 dojde k rozvoji veřejných elek-
tronických služeb
 rozvíjet se bude stabilní infra-

struktura založená na nových 
technologiích
 umožněn bude širší přístup 

občanů k vysokorychlostnímu 
internetu
 v regionu vzniknou nová pra-

covní místa
 posílí se pozice akademických 

institucí s důrazem na podporu 
vzdělávání v oblasti nových 
technologií
 zvýší se konkurenceschopnost 

ICT fi rem v regionu, a tím dojde 
ke stimulaci celého telekomuni-
kačního trhu s pozitivním vlivem 
na konečného spotřebitele ICT 
služeb
 existence ROWANetu umož-

ní efektivní propojení lokální, 
regionální, centrální, případně 
nadnárodní úrovně
Projekt dále umožní:
 dotované přístupové sítě 

(poslední míle) pro hlasové ope-
rátory, ISP a další poskytovatele 
digitálních služeb pro subjekty 
veřejné správy a neziskový 
sektor
 testování nových technologií 

(optické pasivní a aktivní prvky 
na bázi CWDM)
 připojení dalších městských 

a regionálních sítí na ROWA-
Net, zajištění služeb do těchto sítí 
a vzájemné poskytování služeb
V následných etapách bude 
zejména řešen rozvoj sítí v okre-
sech Pelhřimov a Havlíčkův 
Brod.
Další informace k projektu na-
jdete na www.rowanet.cz.
Kontakt:
Vedoucí OI (technická část pro-
jektu):
Ing. Petr Pavlinec, e-mail: pav-
linec.p@kr-vysocina.cz, telefon: 
564 602 114
Koncepční oddělení OI (organi-
zační a administrativní příprava 
projektu):
Ing. Václav Jáchim, e-mail: ja-
chim.v@kr-vysocina.cz, telefon: 
564 602 346;
Ing. Martina Rojková, e-mail: 
rojkova.m@kr-vysocina.cz, tele-
fon: 564 602 341

 Petr Pavlinec, odbor infor-
matiky 
telefon: 564 602 114, e-mail:
pavlinec.p@kr-vysocina.cz
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Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva kraje
č. 4/2004 konaného dne 27. 7. 2004 v Jihlavě

Kraj Vysočina jako vlastník 
silnic II. a III. třídy zajišťuje 
správu a údržbu silnic a přípra-
vu i realizaci investičních akcí 
na těchto silnicích. Svůj záměr 
na uskutečnění stavby nejprve 
projedná ve stavebním řízení u 
všech příslušných speciálních 
stavebních úřadů dle druhů 
objektů a příslušnosti k jejich 
povolování.
Některé stavby se nedají reali-
zovat bez vyloučení silničního 
provozu, tj. bez povolení uzavír-
ky a nařízení objížďky. K pro-
jednávání uzavírek a nařizování 
objížděk nutno říci, že vlastní 
proces je upraven zákonem o po-
zemních komunikacích včetně 
prováděcí vyhlášky. Tyto normy 
vymezují příslušnost silničních 
správních úřadů, osobu žadate-
le, účastníky řízení, náležitosti 
žádosti o povolení uzavírky, do-
tčené orgány a rovněž postavení 
obcí, na jejichž území má být 
povolena uzavírka a nařízena 
objížďka. 

Vyloučení silničního provozu – uzavírky a objížďky
Konkrétní postup:
1. osoba (zhotovitel stavby), v 
jejímž zájmu má dojít k uza-
vírce, je povinna požádat 30 
dní před dnem požadovaného 
uzavření komunikace o povo-
lení uzavírky a nařízení ob-
jížďky u příslušného silničního 
správního úřadu. Příslušným 
silničním správním úřadem je 
krajský úřad pro silnice I. třídy 
a obecní úřady s rozšířenou 
působností pro silnice II. a III. 
třídy. 
2. silniční správní úřad žádost 
projedná: 
– s příslušným orgánem Policie 
ČR
– s vlastníkem uzavírané komu-
nikace
– s vlastníkem komunikací, po 
nichž má být vedena objížďka 
– s obcemi, na jejichž zastavě-
ném území má být povolena 
uzavírka
– s obcemi, na jejichž zastave-
ném území má být  nařízena 
objížďka

– s provozovateli dráhy, jde-li o 
pozemní komunikaci, na níž je 
umístěna dráha
3. Projednání probíhá na svola-
ném jednání. Na tomto jednání 
je projednána žádost o uzavír-
ku a způsob vedení objížďky. 
V případě časové tísně může 
žadatel o uzavírku projednat 
předmětnou akci s jednotlivý-
mi subjekty individuálně, což 
doloží příslušnému silničnímu 
správnímu úřadu jako podklad 
pro rozhodnutí. 
4. Po projednání je vydáno roz-
hodnutí, které je oznamováno zá-
konem stanoveným subjektům: 
– účastníkům řízení (žadateli 
o uzavírku, obcím na trase 
uzavírky a objížďky, vlastníku 
uzavírané komunikace, vlast-
níku komunikace, po níž má 
být vedena objížďka, případně 
provozovateli dráhy, jde-li o 
pozemní komunikaci, na níž je 
umístěna dráha)
– dotčeným orgánům: Policie 
ČR, příslušným orgánům po-

žární ochrany, příslušným orgá-
nům zdravotní služby, doprav-
cům v linkové osobní dopravě, 
silničním správním úřadům, 
v jejichž správním obvodu se 
nachází objížďka a uzavírka, 
všem silničním správním úřa-
dům, které povolují přepravy 
zvlášť těžkých nebo rozměr-
ných předmětů. 
5. Rozhodnutí o uzavírce a na-
řízené objížďce nemá odkladný 
účinek, což v praxi znamená, že 
provoz na objízdnou trasu může 
být převeden ihned.
6. Zároveň je pro značení uza-
vírky a objízdných tras vydává-
no správním úřadem stanovení 
přechodného dopravního zna-
čení, jehož návrh po projednání 
s Policií ČR předkládá zhotovi-
tel stavby.

 Miroslav Stejskal, odbor 
dopravy a silničního hospo-
dářství
telefon: 564 602 245, e-mail: 
stejskal.m@kr-vysocina.cz

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 mate-
riálu ZK-03-2004-04, př. 1  přesunutí částky ve výši 552 tis. Kč z kapitoly Rezerva  přesunutí částky ve výši 552 tis. Kč z kapitoly Rezerva 
a rozvoj kraje, položky Nespecifi kovaná rezerva (§ 6409 Ostatní činnosti jinde neza-
řazené), do kapitoly Školství (§ 3113 Základní školy) za účelem poskytnutí výše uve-
dené 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 251/04/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí zprávu o činnosti 
rady kraje od posledního jednání zastupitelstva kraje.
odpovědnost:, termín:
Návrh byl schválen 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 252/04/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Smlouvy o spolupráci 
na projektu páteřní optické sítě kraje Vysočina – ROWANet dle materiálů ZK-04-
2004-03, př. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 s městy Nové Město na Moravě, Moravské Budějovice, 
Bystřice nad Pernštejnem, Telč, Třebíč, Žďár nad Sázavou a Havlíčkův Brod.
odpovědnost: odbor informatiky, termín: 27. 7. 2004
Návrh byl schválen 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 253/04/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje smlouvu mezi krajem 
Vysočina a obcí Krucemburk o uvolnění účelové neinvestiční dotace na integraci 
azylantů dle materiálu ZK-04-2004-04, př. 1 a ukládá odboru sekretariátu hejtmana ukládá odboru sekretariátu hejtmana ukládá
předložit schválenou smlouvu k podpisu oprávněným zástupcům obou smluvních 
stran.
odpovědnost: A. Beranová, termín: 31. 7. 2004
Návrh byl schválen 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 254/04/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje zamítá žádost Svazku obcí Ply-
nofi kace Ledečska se sídlem v Leštině u Světlé o poskytnutí fi nanční půjčky ve výši 
5 mil. Kč na dokončení plynofi kace obcí svazku a ukládá krajskému úřadu žadatele 
o zamítnutí žádosti vyrozumět.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 3. 8. 2004
Návrh byl schválen 26 hlasy, proti 8, zdržel se 4.

Usnesení 255/04/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje přesun fi nančních 
prostředků mezi akcemi položek Technického zhodnocení a vyjmenovaných 
oprav ve školství, v kulturních organizacích, v sociálních organizacích a ve 
zdravotnických organizacích kapitoly Nemovitý majetek dle materiálu ZK-04-
2004-06, př. 1. 
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický, termín: červenec 2004
Návrh byl schválen 35 hlasy, proti 0, zdržel se 2.

Usnesení 256/04/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje uzavření smlouvy 
o budoucí smlouvě darovací na část pozemku par. č. 202/1– ostatní plocha, v k. ú. 
Udeřice, obec Bačice, zastavěnou chodníkem, podle které kraj Vysočina daruje poze-
mek zastavěný chodníkem do vlastnictví obce Bačice.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: srpen 2004
Návrh byl schválen 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 257/04/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje uzavření smlouvy 
o budoucí smlouvě darovací, podle které části pozemku par. č. 5894/2 – ostatní 
plocha, silnice v k. ú. a obci Jihlava, nesloužící jako silniční pozemek, přejdou do 
vlastnictví Statutárního města Jihlava a části pozemku par. č. 5894/4 v k. ú. a obci 
Jihlava zastavěné stavbou okružní křižovatky včetně stavby silničního tělesa přejdou 
do vlastnictví kraje Vysočina.
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odpovědnost: odbor majetkový, termín: srpen 2004
Návrh byl schválen 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 258/04/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  darovaní pozemků  darovaní pozemků 
par. č. 1111/3 o výměře 76 m2, par. č. 1111/4 o výměře 882 m2, par. č. 1111/5 o výměře 
384 m2 a par. č. 1111/6 o výměře 22 m2 v k. ú. Vokov u Rynárce, obec Vokov, zastavě-
ných chodníkem, do vlastnictví obce Vokov  dodatek č. 48 Zřizovací listiny Správy  dodatek č. 48 Zřizovací listiny Správy 
a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-04-2004-09, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: srpen 2004
Návrh byl schválen 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 259/04/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  darování dílů „b“  darování dílů „b“ 
o výměře 48  m2 pozemku par. č. 1224/5, „i“ o výměře 13 m2 pozemku par. č. 1580/22 
a dílu „h“ o výměře 7 m2 pozemku par. č. 55 podle geometrického plánu č. 149-325/
2003, vše v k. ú. a obci Březské, do vlastnictví obce Březské  dodatek č. 77 Zřizovací  dodatek č. 77 Zřizovací 
listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-04-2004-10, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: srpen 2004
Návrh byl schválen 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 260/04/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  bezúplatné nabytí  bezúplatné nabytí 
pozemků par. č. 540/7 – ostatní plocha, silnice o výměře 115 m2 a par. č. 542/16 
– ostatní plocha, silnice o výměře 30 m2 v k. ú. Myslůvka, obec Černíč, z vlastnictví 
ČR a příslušnosti hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 
do vlastnictví kraje Vysočina  dodatek č. 22 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic  dodatek č. 22 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic 
Jihlava dle materiálu ZK-04-2004-30, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: srpen 2004
Návrh byl schválen 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0. 

Usnesení 261/04/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje si vyhrazuje dle § 37 zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválení 
Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina nebo jeho změn a schvaluje Plán 
odpadového hospodářství kraje Vysočina ve znění materiálu ZK-04-2004-11, př. 1.
odpovědnost: odbor životního prostředí, termín: průběžně
Návrh byl schválen 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 262/04/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje vydává Obecně závaznou vy-
hlášku kraje, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství kraje 
Vysočina dle materiálu ZK-04-2004-12, př. 2.
odpovědnost: odbor životního prostředí, odbor sekretariátu ředitele a krajského 
živnostenského úřadu, termín: září 2004
Návrh byl schválen 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 263/04/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  žádosti obcí o dotaci  žádosti obcí o dotaci 
na ochranu obecního nemovitého majetku v kraji Vysočina dle materiálu  ZK-04-
2004-13, př. 1, ve výši 412 210,- Kč. Finanční prostředky budou uvolněny v souladu 
s Pravidly, tj. do jednoho měsíce po dokončení projektu a schválení vyúčtování 
odborem sekretariátu hejtmana  zvýšení kapitoly Požární ochrana a integrovaný  zvýšení kapitoly Požární ochrana a integrovaný 
záchranný systém, ORJ 1500, § 5319 – Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného 
pořádku o částku 412 210,- Kč a snížení položky Nespecifi kovaná rezerva, § 6409 
– Ostatní činnosti jinde nezařazené o částku 412 210,- Kč za účelem poskytnutí dotací 
obcím dle materiálu ZK-04-2004-13, př. 1 a zamítá žádosti obcí na ochranu obecního 
nemovitého majetku v kraji Vysočina dle materiálu ZK-04-2004-13, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana a ekonomický odbor, termín: 31. 12. 2004
Návrh byl schválen 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 264/04/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  poskytnutí fi nanční  poskytnutí fi nanční 
dotace obci Dolní Vilímeč na odstranění povodňových škod ve výši 100 000,- Kč 

 povýšení kapitoly Požární ochrana a integrovaný záchranný systém, § 5299 Záleži- povýšení kapitoly Požární ochrana a integrovaný záchranný systém, § 5299 Záleži-
tosti civilní připravenosti na krizové stavy, o částku 100 000,- Kč snížením kapitoly 
Rezerva a rozvoj kraje, Nespecifi kovaná rezerva, § 6409 Ostatní činnosti jinde 
nezařazené, o tuto částku.
odpovědnost: P. Maslák, ekonomický odbor, termín: 27. 7. 2004
Návrh byl schválen 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 265/04/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  poskytnutí fi nanční do- poskytnutí fi nanční do-
tace městu Ledeč nad Sázavou na odstranění povodňových škod ve výši 3 000 000,-Kč 
 povýšení kapitoly Požární ochrana a integrovaný záchranný systém, § 5299 Záležitosti  povýšení kapitoly Požární ochrana a integrovaný záchranný systém, § 5299 Záležitosti 

civilní připravenosti na krizové stavy o částku 3 000 000,- Kč snížením položky Nespe-
cifi kovaná rezerva § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, o tuto částku  poskytnutí  poskytnutí 
fi nančního příspěvek Hasičskému záchrannému sboru kraje Vysočina na odstranění 
povodňových škod ve výši 100 000,- Kč za podmínky, že rozpočet HZS kraje Vysočina 
na rok 2004 bude ze strany státu navýšen min. o částku 100 000,-Kč  povýšení kapitoly  povýšení kapitoly 
Požární ochrana a integrovaný záchranný systém, § 5299 Záležitosti civilní připravenos-
ti na krizové stavy o částku 100 000,- Kč snížením položky Nespecifi kovaná rezerva § 
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, o tuto částku.
odpovědnost: P. Maslák, termín: 27. 7. 2004
Návrh byl schválen 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 266/04/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí nabídku Národní 
sítě zdravých měst, obcí a regionů ČR k přijetí řádného členství, schvaluje  vstup  vstup 
kraje Vysočina jako řádného člena asociace NSZM ČR  přijetí Deklarace Zdravého  přijetí Deklarace Zdravého 
kraje Vysočina a volí Ing. Marii Černou jako politika projektu Zdravý kraj Vysočina 
do doby zvolení nového politika projektu.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: do konce roku 2004
Návrh byl schválen 32 hlasy, proti 0, zdrželi se 4.

Usnesení 267/04/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Smlouvu mezi krajem Usnesení 267/04/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Smlouvu mezi krajem Usnesení 267/04/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Vysočina a Dolním Rakouskem o spolupráci na projektu IQ-TRAIN dle materiálu 
ZK-04-2004-17, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: červenec 2004
Návrh byl schválen 29 hlasy, proti 2, zdrželo se 6.

Usnesení 268/04/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  Příslib spolufi nanco- Příslib spolufi nanco-
vání grantového schématu na podporu malých a středních podnikatelů v ekonomicky 
slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1. SROP z prostředků krajského 
rozpočtu dle materiálu ZK-04-2004-19upr1, př. 7  Příslib spolufi nancování grantové- Příslib spolufi nancování grantové-
ho schématu na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje 
Vysočina v rámci opatření 1.1. SROP z prostředků krajského rozpočtu dle materiálu 
ZK-04-2004-19upr1, př. 8 a bere na vědomí  předložení Žádosti o grantové schéma  předložení Žádosti o grantové schéma 
na podporu malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje 
Vysočina v rámci opatření 1.1. SROP na Sekretariát Regionální rady Regionu soudrž-
nosti NUTS II Jihovýchod dle materiálu ZK-04-2004-19upr1, př. 1upr1  předložení  předložení 
Žádosti o grantové schéma na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých 
regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1. SROP na Sekretariát Regionální rady 
Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod dle materiálu ZK-04-2004-19upr1, př. 
2upr1  pracovní verzi Výzvy k předkládání akcí do grantového schématu na podporu  pracovní verzi Výzvy k předkládání akcí do grantového schématu na podporu 
malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina dle 
materiálu ZK-04-2004-19upr1, př. 4upr1  pracovní verzi Výzvy k předkládání akcí  pracovní verzi Výzvy k předkládání akcí 
do grantového schématu na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých 
regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1. SROP dle materiálu ZK-04-2004-
19upr1, př. 5upr1  pracovní verzi Prováděcí směrnice Zastupitelstva kraje Vysočina  pracovní verzi Prováděcí směrnice Zastupitelstva kraje Vysočina 
upravující postup při realizaci grantového schématu na podporu malých a středních 
podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina a grantového schématu 
na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysoči-
na v rámci opatření 1.1. SROP dle materiálu ZK-04-2004-19upr1, př. 3  pracovní  pracovní 
verzi Pokynů pro žadatele a příjemce podpory pro Výzvy ke grantovému schématu 
na podporu malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje 
Vysočina a Výzvy ke grantovému schématu na podporu drobných podnikatelů v 
ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina dle materiálu ZK-04-2004-19upr1, př. 
6upr1 a zmocňuje radu kraje provádět formální úpravy v předložených materiálech na 
základě pokynů řídicího orgánu SROP.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: ORR předloží zastupitelstvu kraje 
Vysočina dne 21. 9. 2004 konečné znění Výzev ke grantovým schématům v rámci 
opatření 1.1., Směrnici a Pokyny
Návrh byl schválen 34 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 269/04/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Příslib spolufi nanco-Usnesení 269/04/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Příslib spolufi nanco-Usnesení 269/04/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
vání grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu 
v kraji Vysočina v rámci podopatření 4.1.2 SROP z prostředků krajského rozpočtu dle 
materiálu ZK-04-2004-20, př. 6 a bere na vědomí  předložení Žádosti o grantové  předložení Žádosti o grantové 
schéma Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina 
v rámci podopatření 4.1.2 SROP na Sekretariát Regionální rady Regionu soudržnosti 
NUTS II Jihovýchod dle materiálu ZK-04-2004-20, př. 1  pracovní verzi Výzvy  pracovní verzi Výzvy 
k předkládání akcí do grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb 
cestovního ruchu v kraji Vysočina v rámci podopatření 4.1.2 SROP dle materiálu ZK-
04-2004-20, př. 3  pracovní verzi Prováděcí směrnice Zastupitelstva kraje Vysočina  pracovní verzi Prováděcí směrnice Zastupitelstva kraje Vysočina 
upravující postup při realizaci grantového schématu Podpora regionálních a místních 
služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina v rámci podopatření 4.1.2 SROP dle mate-
riálu ZK-04-2004-20, př. 2  pracovní verzi Pokynů pro žadatele a příjemce podpory  pracovní verzi Pokynů pro žadatele a příjemce podpory 
pro výzvu č. V/SROP/4.1.2./1.1/2004 grantového schématu Podpora regionálních 
a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina v rámci podopatření 4.1.2 SROP 
dle materiálu ZK-04-2004-20, př. 4 a zmocňuje radu kraje provádět formální úpravy 
v předložených materiálech na základě pokynů řídicího orgánu SROP.
odpovědnost: ORR, termín: ORR předloží zastupitelstvu kraje dne 21. 9. 2004 
Výzvu, Směrnici a Pokyny
Návrh byl schválen 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 270/04/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Příslib spolufi nancová-Usnesení 270/04/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Příslib spolufi nancová-Usnesení 270/04/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
ní grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu 
v kraji Vysočina v rámci podopatření 4.2.2 SROP z prostředků krajského rozpočtu 
podle materiálu ZK-04-2004-21, př. 6 a bere na vědomí  předložení Žádosti o gran- předložení Žádosti o gran-
tové schéma Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji 
Vysočina v rámci podopatření 4.2.2 SROP na Sekretariát Regionální rady Regionu 
soudržnosti NUTS II Jihovýchod dle materiálu ZK-04-2004-21, př. 1  pracovní  pracovní 
verzi Výzvy k předkládání akcí do grantového schématu Podpora regionální a místní 
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infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina v rámci podopatření 4.2.2 SROP dle 
materiálu ZK-04-2004-21, př. 3  pracovní verzi Prováděcí směrnice Zastupitelstva  pracovní verzi Prováděcí směrnice Zastupitelstva 
kraje Vysočina upravující postup při realizaci grantového schématu Podpora regio-
nální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina v rámci podopatření 
4.2.2 SROP podle materiálu ZK-04-2004-21, př. 2  pracovní verzi Pokynů pro  pracovní verzi Pokynů pro 
žadatele a příjemce podpory pro výzvu č. V/SROP/4.2.2/1.1/2004 v rámci grantového 
schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vyso-
čina v rámci podopatření 4.2.2 SROP dle materiálu ZK-04-2004-21, př. 4 a zmocňuje 
radu kraje provádět formální úpravy v předložených materiálech na základě pokynů 
řídicího orgánu SROP.
odpovědnost: ORR, termín: ORR předloží zastupitelstvu kraje dne 21.9.2004 
Výzvu, Směrnici a Pokyny
Návrh byl schválen 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 271/04/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Příslib spolufi nanco-
vání grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004–2006 
v rámci opatření 3.2 SROP z prostředků krajského rozpočtu v programovacím období 
2004 až 2006 dle materiálu ZK-04-2004-22, př. 5 a bere na vědomí  předložení  předložení 
Žádosti o grantové schéma Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004–2006 
v rámci opatření 3.2 SROP (materiál ZK-04-2004-22, př. 1) na Sekretariát Regionální 
rady Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod  pracovní verzi Výzvy k předkládání  pracovní verzi Výzvy k předkládání 
akcí do grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004–2006 
v rámci opatření 3.2 SROP dle materiálu ZK-04-2004-22, př. 3  pracovní verzi  pracovní verzi 
Prováděcí směrnice Zastupitelstva kraje Vysočina upravující postup při realizaci 
grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004–2006 v rámci 
opatření 3.2 SROP dle materiálu ZK-04-2004-22, př. 2  pracovní verzi Pokynů pro  pracovní verzi Pokynů pro 
žadatele a příjemce podpory pro výzvu č. V/SROP/3.2/1.1/2004 grantového schématu 
Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 – 2006 v rámci opatření 3.2 SROP 
dle materiálu ZK-04-2004-22, př. 4 a zmocňuje radu kraje provádět formální úpravy 
v předložených materiálech na základě pokynů řídicího orgánu SROP.
odpovědnost: OŠMS a OE, termín: OŠMS předloží do 21. září předloží výzvu, 
směrnici a pokyny zastupitelstvu kraje
Návrh byl schválen 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 272/04/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  záměr kraje Vysočina  záměr kraje Vysočina 
vyhlásit grantové schéma v rámci opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání 
OP RLZ  závazek kraje Vysočina zabezpečit fi nancování grantového schématu  závazek kraje Vysočina zabezpečit fi nancování grantového schématu 
v rámci opatření 3.3 OP RLZ v programovacím období 2004 až 2006 z prostředků 
poskytnutých ze státního rozpočtu a z Evropského sociálního fondu, bere na vědomí 
pracovní verzi Návrhu grantového schématu kraje Vysočina pro opatření 3.3 OP RLZ 
dle materiálu ZK-04-2004-23, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, termín: OŠMS do 10. srpna sdělit stanovisko kraje Správě 
služeb zaměstnanosti MPSV
Návrh byl schválen 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 273/04/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení grantového Usnesení 273/04/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení grantového Usnesení 273/04/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
programu „Výzkum–vývoj–inovace“ dle materiálu ZK-04-2004-24, př. 1, jmenuje

 řídicí výbor grantového programu „Výzkum–vývoj–inovace“ ve složení: KSČM  řídicí výbor grantového programu „Výzkum–vývoj–inovace“ ve složení: KSČM 
– Štěpán Václav, Novotný Ivo, ČSSD – Ladislav Péťa, Zdeněk Chlád, SNK – Marie 
Černá, Václav Kočí, ODS – Novotná Alena, Havel Josef, 4K – Petr Škarabela, Petr 
Kesl  Ladislava Péťu předsedou řídicího výboru grantového programu „Vý- Ladislava Péťu předsedou řídicího výboru grantového programu „Vý-
zkum–vývoj–inovace“  Martinu Kršňákovou s právem hlasovacím a Magdalenu  Martinu Kršňákovou s právem hlasovacím a Magdalenu 
Svatoňovou s právem poradním jako garanty řídicího výboru a grantového programu 
„Výzkum–vývoj–inovace“ a pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena 
řídicího výboru jmenovala náhradníka. 
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: srpen 2004
Návrh byl schválen 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 274/04/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení grantového Usnesení 274/04/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení grantového Usnesení 274/04/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
programu „Certifi kace – osvědčení“ dle materiálu ZK-04-2004-26, př. 1, jmenuje

 řídicí výbor grantového programu „Certifi kace – osvědčení“ ve složení: KSČM  řídicí výbor grantového programu „Certifi kace – osvědčení“ ve složení: KSČM 
– Miklík Jaroslav, Náhončík František, ČSSD – Jaroslav Bártl, Josef Myčka, SNK 
– Pavel Gregor, Miloš Odvárka, ODS – Jaroslav Ptáček, Jaroslav Doležal, 4K – Jaro-
mír Barák, Jaromír Černý  Jaromíra Baráka předsedou řídicího výboru grantového  Jaromíra Baráka předsedou řídicího výboru grantového 
programu „Certifi kace – osvědčení“  Martinu Kršňákovou s právem hlasovacím  Martinu Kršňákovou s právem hlasovacím 
a Tomáše Čiháka s právem poradním jako garanty řídicího výboru a grantového 
programu „Certifi kace – osvědčení“ a pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace 
člena řídicího výboru jmenovala náhradníka. 
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: srpen 2004
Návrh byl schválen 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 275/04/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení grantového Usnesení 275/04/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení grantového Usnesení 275/04/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
programu „Vítejte u nás 2004“ na podporu vzniku turistických balíčků služeb a turis-
tických produktů, dle materiálu ZK-04-2004-27, př. 1, jmenuje  řídicí výbor granto- řídicí výbor granto-
vého programu „Vítejte u nás 2004“ ve složení: KSČM – Slámečka Jan, Bambasová 
Jaroslava, ČSSD – Antonín Daněk, Dagmar Zvěřinová, SNK – Zdeňka Marková, 
Vladimír Měrka, ODS – Jana Fischerová, Vratislav Výborný, 4K – Jaroslav Sochor, 

Marie Ostatnická  Antonína Daňka předsedou řídicího výboru grantového programu  Antonína Daňka předsedou řídicího výboru grantového programu 
„Vítejte u nás 2004“  Ivanu Mahelovou s právem hlasovacím a Jitku Mattyašovskou  Ivanu Mahelovou s právem hlasovacím a Jitku Mattyašovskou 
s právem poradním jako garanty řídicího výboru grantového programu „Vítejte u nás 
2004“ a pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenova-
la náhradníka.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 27. 7. 2004
Návrh byl schválen 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 276/04/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení grantového Usnesení 276/04/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení grantového Usnesení 276/04/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
programu „Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2004“ na podporu budování 
a modernizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu, dle materiálu ZK-04-
2004-28, př. 1, jmenuje  řídicí výbor grantového programu „Doprovodná infra- řídicí výbor grantového programu „Doprovodná infra-
struktura cestovního ruchu 2004“ ve složení: KSČM – Kotlán Bohumil, Havlíček 
Milan, ČSSD – Vladimír Dolejš, Petr Piňos, SNK – Zdeněk Jirsa, Lukáš Vlček, ODS 
– Müllerová Hana, Šmíd Milan, 4K – Stanislav Kropáček, Jiří Vondráček  Vladimí- Vladimí-
ra Dolejše předsedou řídicího výboru grantového programu „Doprovodná infra-
struktura cestovního ruchu 2004“  Renatu Běhanovou s právem hlasovacím a Ivanu  Renatu Běhanovou s právem hlasovacím a Ivanu 
Mahelovou s právem poradním jako garanty řídicího výboru grantového programu 
„Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2004“ a pověřuje radu kraje, aby 
v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 27. 7. 2004
Návrh byl schválen 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 277/04/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení grantového 
programu „Integrace aplikačního vybavení ISVS“ dle materiálu ZK-04-2004-29, 
př. 1, jmenuje  řídicí výbor grantového programu „Integrace aplikačního vybavení  řídicí výbor grantového programu „Integrace aplikačního vybavení 
ISVS“ ve složení: KSČM – Lecjaks Zdeněk, Kalabus Pavel, ČSSD – Petr Kocián, Du-
šan Horváth, SNK – Jiří Antonů, Jiří Hort, ODS – Novotný Dušan, Kopecký Pavel, 
4K – Stanislav Kropáček, František Dohnal  Františka Dohnala předsedou řídicího  Františka Dohnala předsedou řídicího 
výboru grantového programu „Integrace aplikačního vybavení ISVS“  Petra Pavlin- Petra Pavlin-
ce s právem hlasovacím a Martinu Rojkovou s právem poradním jako garanty řídicího 
výboru grantového programu „Integrace aplikačního vybavení ISVS“ a pověřuje 
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor informatiky, termín: 27. 7. 2004
Návrh byl schválen 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 278/04/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení grantového Usnesení 278/04/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení grantového Usnesení 278/04/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
programu „Rozvoj malých podnikatelů“ dle materiálu ZK-04-2004-25, př. 1upr1, 
jmenuje  řídicí výbor grantového programu „Rozvoj malých podnikatelů“ ve  řídicí výbor grantového programu „Rozvoj malých podnikatelů“ ve 
složení: KSČM – Oulehla Drahoslav, Dobrý Zdeněk, ČSSD – Libor Joukl, Vnislav 
Jelínek, SNK – Stanislav Hort, Libor Honzárek, ODS – Rohovský Ivo, Krpálková 
Eva, 4K – Pavel Hlaváč, Pavel Maslák  Ivo Rohovského předsedou řídicího výboru  Ivo Rohovského předsedou řídicího výboru 
grantového programu „Rozvoj malých podnikatelů“  Martinu Kršňákovou s právem  Martinu Kršňákovou s právem 
hlasovacím a Olgu Wiesnerovou s právem poradním jako garanty řídicího výboru 
a grantového programu „Rozvoj malých podnikatelů“ a pověřuje radu kraje, aby 
v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka. 
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: srpen 2004
Návrh byl schválen 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 279/04/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 2 Zřizovací 
listiny Dětské odborné léčebny Počátky, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-
04-2004-31, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, termín: do 20 dnů od schválení 
zaslat dodatek příspěvkové organizaci
Návrh byl schválen 26 hlasy, proti 0, zdrželo se 9.

Usnesení 280/04/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje v souladu s § 36 písm. Usnesení 280/04/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje v souladu s § 36 písm. Usnesení 280/04/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, poskytnutí dotací z kapitoly Zastupitelstvo kraje 
obcím Radostín, Mladoňovice, Horní Krupá, Bratřice a Nová Říše ve výši a struktuře 
dle materiálu RK-25-2004-32, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 30. 8. 2004
Návrh byl schválen 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

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 usnese-

ní, termínů zasedání a kontaktních informací najdete na
internetových stránkách kraje.
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