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15. říjen 2005 je termín, lhůta 15. říjen 2005 je termín, lhůta 15. říjen
daná zákonem č. 254/2001 Sb., 
o vodách, ve znění pozdějších 
předpisů, dokdy se mají na Čes-
kou inspekci životního prostře-
dí podávat poplatková hlášení 
(zálohy) pro rok 2006 za odběry 
podzemní vody i za vypouštění 
odpadních vod do vod povrcho-
vých. 
Poplatkové hlášení za odběr 
podzemní vody podávají odbě-podzemní vody podávají odbě-podzemní vody
ratelé, kteří mají povolení k od-
běru podzemní vody (podle §8 
odst. 1 písm. b) bod 1 zákona č. 
254/2001 Sb., o vodách, ve zně-
ní pozdějších předpisů nebo pod-
le předchozích předpisů) a jejichž 
max. povolený odběr je větší 
než 6 000 m3/rok. Pro účely po-
platků se jednotlivé odběry na 
území jedné obce (nikoliv katas-
tru) sčítají. Poplatkové hlášení je 
nutno podat na formulářích dle 
vyhlášky č. 125/2004 Sb. Pro hlá-
šení záloh jsou určeny z vyhlášky 
č. 125/2004 Sb. tabulky 1/9, 2/9, 
3/9 a 9/9. Česká inspekce život-
ního prostředí na základě poplat-
kového hlášení vydá rozhodnutí, 
kterým bude stanoven zálohový 
výměr pro rok 2006. Příslušnost 
České inspekce životního pro-
středí se řídí podle místa odběru 
z vodního zdroje. Odběratel pod-
zemní vody bude platit poplatek 
na základě tohoto zálohového vý-
měru (vydaného ČIŽP) fi nanč-
nímu úřadu v místě příslušného 
okresu podle jeho sídla. V přípa-
dě vyšších záloh příslušný fi nanč-
ní úřad vrátí přeplatek odběrateli 

při vyúčtování (nutno podat vždy 
poplatkové přiznání do 15. února 
každého roku). Oblastní inspek-
torát ČIŽP v Havlíčkově Brodě, 
Bělohradská 3304, PSČ 580 01 
Havlíčkův Brod, má územní pů-
sobnost ve složce ochrany vod 
v okresech: Havlíčkův Brod, Pel-
hřimov, Jihlava, v okrese Žďár 
nad Sázavou pouze správní úze-
mí pověřené obce III. stupně 
Žďár nad Sázavou, ostatní území 
kraje Vysočina je v působnosti 
oblastního inspektorátu Brno.
Změna zákona o vodách platná 
od ledna 2004 změnila i postup 
při podávání hlášení za vypouš-
tění odpadních vod. Především 
hlášení podává České inspek-
ci životního prostředí (původně 
krajskému úřadu) právnická nebo 
fyzická osoba, která vypouští od-
padní vody do vod povrchových. 
Dále je změněno zpoplatněné 
množství vypouštěných odpad-
ních vod – nyní je znečišťovatel 
povinen platit poplatek z objemu 
vypouštěných odpadních vod do 
vod povrchových, jestliže ten-
to objem překročí za kalendář-
ní rok 100 000 m3 (původně 
30 000 m3). V příloze č. 2 zákona 
o vodách se změnil hmotnostní 
limit v ukazateli CHSK a cel-
kový fosfor od 1. 1. 2005 pro ne-
čištěné vody. Tuto změnu pocítí 
obce bez čistírny odpadních vod, 
kde je napojeno na obecní kanali-
zaci cca přes 313 osob. Sazby pro 
výpočet poplatku a ostatní hmot-
nostní a koncentrační limity pro 
zpoplatnění se nezměnily. Vzor 

poplatkového hlášení je ve vy-
hlášce č. 293/2002 Sb., příloha 4. 
Celá problematika poplatků za 
odebrané množství podzemní 
vody je řešena v zákoně č. 254/
2001 Sb., o vodách, ve znění poz-
dějších předpisů v § 88 a poplatků 
za vypouštění odpadních vod do 
vod povrchových v § 89–§  99 té-
hož zákona a ve vyhlášce č.  293/
2002 Sb., o poplatcích za vypouš-
tění do vod povrchových.
Vodní zákon, vyhlášky o po-
platcích včetně tiskopisů pro 
podávání hlášení o zálohách 
i vyúčtování (poplatky za odběr 
podzemní vody – vyhl. č. 125/
2004 Sb., poplatky za vypouště-
ní do vod povrchových – vyhl. č. 
293/2002 Sb., příloha 4) je mož-
né stáhnout z internetu ze stránek 
ministerstva životního prostředí: 
www.env.cz > Legislativa > Plat-
né české právní normy > Platná 
legislativa > Vodní hospodářství 
> Zákon, nebo Vyhláška. Zde již 
hledaný právní předpis dle čísla 
a roku vydání naleznete.
Tyto povinnosti se každým ro-
kem opakují. Zálohová hlášení 
na následující rok je nutno po-
dat do 15. října, poplatková při-
znání vždy do 15. února.
Upozorňujeme, že neplnění těch-
to povinností by bylo důvodem 
pro uložení pokuty ze strany Čes-
ké inspekce životního prostředí, 
případně fi nančního úřadu.

Případné dotazy vám zodpoví na 
OI Havlíčkův Brod Ing. Bláhová 
na tel. č. 569 496 147.

Poplatky za odběr podzemní vody
a za vypouštění odpadních vod

do vod povrchových

Vážené kolegyně a kolegové, předmětem další-
ho ze seriálu článků, které si kladou za cíl při-
blížit čtenáři novou úpravu správního řízení, je 
problematika přerušení a zastavení řízení. 
1. Přerušení řízení (§ 64, 65)Přerušení řízení (§ 64, 65)Přerušení řízení
Zákon obsahuje v § 64 taxativní výčet důvodů, 
ve kterých správní orgán může svým usnese-

ním přerušit dříve zahájené probíhající správní 
řízení. Jedná se o situace, kdy:
a) správní orgán vyzývá žadatele k odstranění 
nedostatků žádosti
b) správní orgán vyzývá účastníka řízení k zapla-
cení příslušného správního poplatku
c) probíhá řízení o předběžné otázce nebo jsou 

Nový správní řád
9. část – přerušení řízení, zastavení řízení
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v souvislosti s řešením předběžné otázky činěny další stanove-
né úkony
d) se ustanovuje opatrovník procesně nezpůsobilému účastníkovi
e) tak stanoví v dalších případech zákon
Změna oproti starší právní úpravě přerušení řízení spočívá pře-
devším v tom, že zatímco podle stávajícího zákona, pokud na-
stal některý z důvodů přerušení ř ízení, správní orgán 
neměl na vybranou a svým rozhodnutím řízení přerušit musel
(§ 29 odst. 1 zákona č. 76/1967 Sb.), podle nové úpravy je zcela na 
zvážení správního orgánu, zda v případě, že nastane některý 
z uvedených důvodů, řízení přeruší, či nikoliv. Při rozhodování z uvedených důvodů, řízení přeruší, či nikoliv. Při rozhodování z uvedených důvodů, řízení přeruší, či nikoliv
o tom, zda vydat usnesení o přerušení řízení, by měl správní or-
gán přihlížet na jedné straně k tomu, že pokud řízení přeruší, ne-
běží mu lhůta pro vydání rozhodnutí, a nemůže se tedy stát, že 
by vůči němu bylo uplatněno některé z opatření proti nečinnosti 
(§ 80). Na druhé straně však tím, že správní orgán řízení přeruší, 
nemůže dále v rámci řízení činit žádné úkony, které by smě-
řovaly ke zjištění stavu věci a vydání rozhodnutí. 
Výjimkou z uvedeného pravidla o možnosti přerušit ve stanove-
ných případech probíhající řízení je požádání hlavního účastní-
ka řízení – žadatele v řízení, jež bylo zahájeno na základě jeho 
žádosti. V takovém případě nemá správní orgán na vybranou 
a řízení přerušit musí. Naproti tomu v případech, kdy je řízení 
zahájeno z moci úřední, je potom požádání účastníka o přeruše-
ní řízení dalším důvodem, ze kterého správní orgán může říze-
ní přerušit.
Po dobu přerušení řízení může správní orgán stejně jako účast-Po dobu přerušení řízení může správní orgán stejně jako účast-Po dobu přerušení řízení
níci řízení činit pouze procesní úkony, jejichž provedení zá-
kon výslovně umožňuje. Dalším důsledkem přerušení řízení je 
přerušení běhu lhůt k provedení úkonů a k vydání rozhodnutí, 
přičemž lhůta pro vydání rozhodnutí přestane běžet nikoliv oka-
mžikem právní moci usnesení o přerušení řízení, ale již dnem, 
kdy nastal některý z důvodů přerušení řízení, uvedených 
v § 64 odst. 1, a neskončí dříve než 15 dnů ode dne, kdy přeruše-
ní řízení skončilo. Správní orgán se tedy nikdy nemůže ocitnout 
v situaci, že by mu po skončení přerušení řízení zbývalo na vydá-
ní rozhodnutí ve věci méně než 15 dnů.
Po dobu přerušení řízení je povinností správního orgánu monito-
rovat situaci a v okamžiku, kdy zjistí, že odpadl důvod, pro kte-
rý bylo řízení přerušeno, nebo uplynula lhůta, již určil ve svém 
usnesení, v řízení pokračuje, o čemž účastníky řízení vhodným 
způsobem vyrozumí.
2. Zastavení řízení
Zákon v § 66 stanovuje taxativní výčet důvodů, kdy správní or-
gán svým usnesením zastaví řízení. Rozlišuje důvody zastavení 

řízení o žádosti (odst. 1) a důvody zastavení řízení vedeného z mo-
ci úřední (odst. 2). Na rozdíl od institutu přerušení řízení, kdy 
je ve většině případů na zvážení správního orgánu, zda řízení pře-
ruší, nepřipouští úprava zastavení řízení žádný prostor pro správ-
ní uvážení, a pokud nastane některý z důvodů, které stanovuje 
zákon, je povinností správního orgánu řízení zastavit.
Důvodem zastavení řízení o žádosti je:
a) zpětvzetí žádosti – oproti stávajícímu správnímu řádu zde do-
chází k posílení postavení hlavního účastníka-žadatele, neboť se 
zastavením řízení nemusí souhlasit všichni další účastníci, ale 
pouze případní další žadatelé, kteří budou mít ve většině přípa-
dů shodné zájmy
b) podání zjevně právně nepřípustné žádosti – takovou žádostí je 
např. i žádost, o které již bylo dříve pravomocně rozhodnuto (pře-
kážka věci rozhodnuté, viz též § 48 odst. 2)
c) neodstranění podstatných vad žádosti ve lhůtě, kterou stano-
vil správní orgán
d) nezaplacení příslušného správního poplatku ve lhůtě, kterou 
stanovil správní orgán
e) situace, kdy se o téže žádosti vede řízení u jiného správního or-
gánu (překážka litispendence podle § 48 odst. 1)
f) ve stanovených případech smrt nebo zánik žadatele; zánik věci 
či práva, kterého se řízení týká
g) žádost se stala zjevně bezpředmětnou – správní orgán zastaví 
řízení podle tohoto ustanovení např. i za situace, kdy žadatel ne-
poskytuje žádnou součinnost, nerefl ektuje na opakované výzvy 
k doplnění žádosti o stanovené přílohy nebo jinak dává najevo, že 
na své žádosti již netrvá bez toho, aby ji vzal zpět
h) další ustanovení správního řádu, která stanoví, kdy se řízení za-
staví, jsou obsažena v § 88 odst. 2, § 90 odst. 1 písm. a), § 91 
odst. 3, § 97 odst. 1, § 102 odst. 4, § 134 odst. 1, § 145 odst. 2, § 147 
odst. 2, § 161 odst. 2. Kromě těchto případů se řízení zastaví i v pří-
padech, kdy to stanovuje zvláštní zákon.
Ve všech těchto případech vydá správní orgán usnesení o zasta-
vení řízení, jež oznámí všem účastníkům řízení, kteří proti němu 
mohou podat odvolání.
Řízení vedené z moci úřední zastaví správní orgán usnesením, 
které se pouze poznamená do spisu, v případě, kdy o téže věci 
bylo dříve zahájeno řízení u jiného správního orgánu, nebo jestli-
že odpadl důvod řízení (např. zemřel či zanikl účastník řízení, za-
nikla věc nebo právo, jehož se řízení týká).

Eva Šarapatková, odbor sekretariátu ředitele a krajského živ-
nostenského úřadu
telefon: 564 602 255, e-mail: sarapatkova.e@kr-vysocina.cz

Dne 15. září 2005 zasedal Regionální řídicí výbor Dispoziční-
ho fondu Vysočiny (dále jen RŘV), který schválil termíny pro 
svá následující zasedání, na nichž se bude rozhodovat o podpoře-
ní dalších projektových žádostí. Žádosti jsou přijímány průběžně; 
pokud však chce žadatel mít garanci, že jeho projekt bude na da-
ném zasedání projednáván, musí být doručen nejpozději do:
 9. 11. 2005 (pro zasedání dne 15. 12. 2005) do 16.00 hod.
 22. 2. 2006 (pro zasedání dne 30. 3. 2006) do 16. 00 hod. 
 31. 5. 2006 (pro zasedání dne 13. 7. 2006) do 16.00 hod. 

V případě, že alokace Dispozičního fondu bude vyčerpána již 
rozhodnutím RŘV dne 15. 12. 2005, bude další příjem žádostí po-
zastaven. 
Dispoziční fond Vysočiny je realizován v rámci Iniciativy Spo-
lečenství INTERREG IIIA. V rámci výzvy budou podporovány 

neinvestiční projekty v oblasti malých přeshraničních aktivit typu 
„people to people“ (obdoba Společného fondu malých projek-
tů z Phare CBC), např. přeshraniční setkávání, sportovní turnaje, 
hudební festivaly, koncerty, studie a plánování, semináře, kultur-
ní výměny, projekty vztahující se k rozvoji lidských zdrojů, pro-
jekty zaměřené na specifi cké problémy životního prostředí atd.
Vhodnými žadateli jsou: města, obce, svazky obcí, kraj, organi-
zace zřízené nebo založené kraji či obcemi, NNO (o. s., o. p. s., 
církevní právnické osoby, nadace a nadační fondy).
Minimální výše podpory je 1 000,- EUR, maximální výše podpo-
ry je 10 000,- EUR. Výše podpory nesmí přesáhnout 75 % veške-
rých uznatelných nákladů projektu.

Marie Davidová, Regionální rozvojová agentura Vysočiny
telefon: 567 578 503, e-mail: davidova@rda-vysocina.cz

Příjem žádostí do Dispozičního fondu Vysočiny stále pokračuje



ZPRAVODAJ ZPRAVODAJ
číslo 10/2005 strana  3

Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém zasedání dne 20. 9. 2005 vyhlásilo pět nových grantových pro-
gramů z Fondu Vysočiny na podporu projektů z oblasti obnovy a rozvoje venkova, volnočaso-
vých a sportovních aktivit, využívání obnovitelných zdrojů a nakládání s bioodpady. Níže je uveden 
výčet vyhlášených grantových programů a kontakt na odbory krajského úřadu, v jejichž gesci budou 
programy realizovány:

Rozvoj vesnice 2005 – program na podporu projektů v oblasti obnovy a rozvoje místních částí měst a místních částí obcí Vy-
sočiny (odbor regionálního rozvoje, Luděk Hrůza, tel.: 564 602 543, hruza.l@kr-vysocina.cz)
uzávěrka: 31. 10. 2005
Volný čas 2006 – program na podporu dlouhodobých volnočasových aktivit (odbor školství, mládeže a sportu, Mgr. Pavlína Zá-
branská, tel.: 564 602 842, zabranska.p@kr-vysocina.cz)
uzávěrka: 31. 10. 2005
Sport pro všechny 2006 – program na podporu rozvoje dlouhodobých volnočasových aktivit v oblasti tělovýchovy a sportu (od-
bor školství, mládeže a sportu, Ing. Vilibald Prokop, tel.: 564 602 840, prokop.v@kr-vysocina.cz)
uzávěrka: 31. 10. 2005
Energetické využívání obnovitelných zdrojů 2005 – program na podporu projektů na místní využití environmentálně šetrných 
způsobů výroby elektrické energie, vytápění a ohřevu teplé užitkové vody (TUV) a na podporu užití solární energie na veřej-
ných budovách (odbor životního prostředí, Ing. Zdeněk Fixa, tel.: 564 602 516, fi xa.z@kr-vysocina.cz)
uzávěrka: 30. 11. 2005
Bioodpady 2005 – program na podporu tvorby uceleného systému nakládání s bioodpadem (odbor životního prostředí, Ing. Eva 
Navrátilová, tel.: 564 602 522, navratilova.e@kr-vysocina.cz)
uzávěrka: 15. 12. 2005
Výzvy k předkládání projektů a veškeré informace ke grantovým programům včetně formuláře žádosti najdete na interneto-
vých stránkách kraje Vysočina www.kr-vysocina.cz nebo na www.fondvysociny.cz.

Povinností vlastníků místních komunikací je vést evidenci komunika-
cí, tj. pasport v souladu s § 9 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních ko-
munikacích, ve znění pozdějších předpisů, a § 5 vyhlášky č. 104/1997 
Sb., kterou se tento zákon provádí. Nejmenší rozsah evidence míst-
ních komunikací zahrnuje délku místních komunikací I. až III. třídy 
v km, počet a celkovou délku mostů na nich v km a objem fi nančních 
prostředků vynaložených na jejich výstavbu a zvlášť na jejich údrž-
bu. Krajský úřad kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospo-
dářství, provedl v roce 2005 monitoring stavu vedení pasportů. Bylo 
dotázáno 704 obcí a měst kraje Vysočina s následujícím výsledkem: 
409 obcí zaslalo požadované údaje (tj. 58 %); z tohoto počtu paspor-
ty nevede 197 obcí; pasporty vede 212 obcí, z toho důvěryhodné úda-
je obsahovalo sdělení 56 obcí. Zdůrazňujeme, že vedení a doložení 
pasportů jako základní evidence komunikací (a tedy staveb, nikoliv 
pozemků) je jednou z podmínek žádostí o fi nanční prostředky z ev-
ropských fondů.

Ivana Ševecová
ropských fondů.

Ivana Ševecová
ropských fondů.

, odbor dopravy a silničního hospodářství
telefon: 564 602 237, e-mail: sevecova.i@kr-vysocina.cz

Odbor lesního a vodního
hospodářství a zemedělství

Podle ustanovení § 4 zákona 
č. 274/2001 Sb., o vodovodech 
a kanalizacích pro veřejnou 
potřebu a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, kraj v samostatné pů-
sobnosti zajišťuje zpracování 
plánu rozvoje vodovodů a ka-
nalizací pro své území a schva-
luje jej nejdéle na dobu 10 let. 
Plán rozvoje vodovodů a kana-
lizací kraje Vysočina (dále jen 
„PRVKUK“) byl schválen za-
stupitelstvem kraje dne 29. 09. 
2004 usnesením číslo 330/05/
2004/ZK. Tímto schválením se 
tento koncepční materiál stal 
závazným. 
Odbor lesního a vodního hos-
podářství a zemědělství evidu-
je od počátku roku 2005 podané 
žádosti obcí a Svazu vodovo-
dů a kanalizací Jihlavsko o od-
souhlasení změny schváleného 
PRVKUKu. Z podaných žá-
dostí byl vypracován přehledný 
materiál a zpracovatel PRVKU-
Ku, tj. AQUA PROCON, s. r. 
o., Brno, byl požádán o vypra-

cování odborného posou-
zení k jednotlivým žádostem. 
O vyjádření bylo rovněž požá-
dáno ministerstvo zemědělství, 
které bylo spoluobjednatelem 
PRVKUKu a je ústředním or-
gánem na úseku vodovodů a ka-
nalizací pro veřejnou potřebu. 
Na základě předloženého mate-
riálu Zastupitelstva kraje Vyso-
čina dne 20. 09. 2005 schválilo 
doporučené změny PRVKUK.
Schválené změny PRVKUK jsou 
zveřejněny na internetových 
stránkách Krajského úřadu 
kraje Vysočina v dokumentech 
odboru lesního a vodního hos-
podářství a zemědělství a v kon-
cepčních materiálech kraje.

 Iva Olšanová, odbor lesní-
ho a vodního hospodářství a ze-
mědělství
telefon: 564 602 266, email:
olsanova.i@kr-vysocina.cz 

 Jaroslav Mikyna, odbor 
lesního a vodního hospodář-
ství a zemědělství
telefon: 564 602 267, email: 
mikyna.j@kr-vysocina.cz

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací 
kraje Vysočina

Podle Vyhlášky č. 30/2001 Sb. k zákonu č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, se přechodné a zrušovací ustanovení § 34 dotý-
ká změn dopravního značení i na místních komunikacích a veřejných 
účelových komunikacích. Předmětná změna v dopravním značení 
a v dopravním zařízení se týká jejich nahrazení za nové dle platné vy-
hlášky, kterou jsou stanoveny vyšší požadavky na provedení a mate-
riál dopravních značek, zejména na jejich refl exní úpravu. Tato změna 
má být provedena nejpozději do 31. prosince 2006.

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

Informace o vedení pasportů místních 
komunikací obcemi v kraji Vysočina

Změny v dopravním značení na pozem-
ních komunikacích všech kategorií 
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Zastupitelstvo kraje schválilo na svém zasedání dne 20. 9. 2005 zá-
měr založení akciových společností za účelem provozování nemoc-
nic. „Otevřeli jsme tak cestu k dalším krokům k záchraně nemocnic 
a jejich postupnému převedení ke standardnímu ekonomickému fun-
gování,“ řekl po projednání náměstek hejtmana pro zdravotnictví Pa-
vel Hájek.
Schválení záměru v praxi znamená, že krajský odbor zdravotnictví 
v těsné spolupráci s vedením všech pěti nemocnic a dalšími odborní-
ky připraví založení akciových společností. O samotném založení pak 
bude zastupitelstvo ještě hlasovat. Akcie přitom nebudou veřejně ob-
chodovatelné a zůstanou ve stoprocentním vlastnictví kraje. 

1/3 členů dozorčí rady je povinně volena z řad zaměstnanců, což 
umožňuje účast zaměstnanců na řízení a kontrole činnosti společnosti

objem mzdových prostředků pro zaměstnance nemocnice se v žád-
ném případě nebude snižovat, zvýší se možnost vyšších odměn pro 
kvalitně pracující odborníky

zlepší se přehled o hospodaření nemocnic, průhledné a srozumitel-
né účetnictví zjednoduší kontrolu hospodaření nemocnic a jejich vý-
sledků

v akciových společnostech je jasně vymezená odpovědnost jejich 
vedení, členové představenstva ručí svým majetkem

motivace vedení nemocnic na kvalitním fungování společnosti je 
umocněna jejich hmotnou zainteresovaností a ručením vlastním ma-
jetkem

To jsou hlavní výhody, které nemocnice získají, jestliže se stanou ak-
ciovými společnostmi. Už před dvěma lety stát předal krajům nemoc-
nice zatížené dluhy, například pět nemocnic na Vysočině vykazovalo 
celkovou ztrátu bezmála 600 milionů korun a po lhůtě splatnosti dlu-
žilo dodavatelům dalších 287 milionů. Postupně se podařilo dosáh-
nout vyrovnaného hospodaření, ovšem za cenu radikálních úsporných 
opatření. Proto se zastupitelé shodli na tom, že další existence nemoc-
nic ve formě příspěvkových organizací je ekonomicky neúnosná. „Od 
nastartovaných změn v nemocnicích si slibujeme především zabezpe-
čení kvalitní péče o zdraví občanů a zároveň spravedlivější hodnocení 
práce kvalifi kovaných zdravotníků. V jiných krajích nás v tomto smě-
ru již předběhli a jejich nemocnice dobře fungují. Nevidím důvod, 
proč bychom neměli být úspěšní i na Vysočině. To však nezname-
ná, že se zbavujeme všech problémů. Defi citní fi nancování zdravotní 
péče nemohou kraje ovlivnit. Akciové společnosti umožní fungovat 
trochu lépe ve státem špatně nastaveném systému,“ komentoval situa-
ci hejtman kraje Vysočina Miloš Vystrčil.
Další kroky v přeměně hospodářsko-právní formy nemocnic Vy-
sočiny čekají zastupitele kraje na dalším zasedání 18. října 2005, 
kdy budou rozhodovat o založení obchodních společností nemocnic 
a schválí jejich stanovy.

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

Zastupitelé chtějí změnu právní formy nemocnic

Ekonomický odbor a odbor kontroly uspořádají v jednotlivých 
okresech kraje ve dnech 19. 10. 2005 až 3. 11. 2005 pro účetní, 
ekonomy a ekonomky obcí konzultační dny zaměřené na pro-
blematiku přezkumu hospodaření, účetnictví a rozpočtu obcí.

Program:
Nejčastěji se vyskytující závady při přezkumech hospoda-

ření
Základní osnova přezkumů za rok 2005
Výkaznictví a roční účetní závěrka za rok 2005
Informace k rozpočtu na rok 2006 a k fi nančnímu vypořá-

dání za rok 2005
Dotazy a různé

Terníny konání: 19. 10. 2005 Jihlava
20. 10. 2005 Pelhřimov
31. 10. 2005 Třebíč
 2. 11. 2005 Havlíčkův Bord
 3. 11. 2005 Žďár nad Sázavou

Místo konání: vždy v zasedacích místnostech bývalých 
okresních úřadů
Určeno pro: účetní, ekonomy a ekonomky obcí
Časový plán: cca od 9.00 do 14.00 hodin

Anna Krištofová, odbor ekonomický
telefon: 564 602 232, e-mail: kristofova.a@kr-vysocina .cz

Konzultační dny pro účetní 
a ekonomy obcí V rámci prezentace sociálních 

zařízení kraje Vysočina pod ná-
zvem Srdce na dlani byl před-
staven v sídle kraje Vysočina 
v Jihlavě i nový projekt Sociál-
ní automobil. Soukromá fi rma, 
která tuto aktivitu realizuje za 
pomoci dalších partnerů z řad 
podnikatelské veřejnosti, ob-
novuje vozový park v nezis-
kových zařízeních a ústavech, 
které se věnují charitativní čin-
nosti a svou činnost zaměřují 
především na poskytování soci-
álních služeb. Prostředky na ná-
kup motorových vozidel jsou od 
partnerů získávány na základě 
úhrad za pronájem reklamních 
ploch na pořizovaném automo-
bilu. Ten může být speciálně 
upraven pro dopravu seniorů 
nebo lidí se zdravotním posti-
žením. Za symbolické nájemné 
je automobil svěřen vybranému 
poskytovateli sociálních slu-
žeb na dobu šesti let. Po jejich 
uplynutí je automobil opět za 
symbolickou cenu převeden na 
dosavadního uživatele.

Na území české republiky již 
tímto způsobem bylo poří-
zeno téměř 100 osobních au-
tomobilů, přičemž v kraji 
Vysočina bude komerční fi r-
ma svůj projekt realizovat po-
prvé. Jako uživatele prvního 
vozidla v kraji si fi rma vybrala 
Farní charitu Pelhřimov. Zájem 
projevilo i občanské sdružení 
Slepíši, které provozuje Ax-
manovu techniku hmatové te-
rapie.
Cílem tohoto projektu řízené-
ho komerční fi rmou je nalezení 
společného zájmu ziskové i ne-
ziskové sféry a poukázání na 
společný zájem zlepšení života 
seniorů a zdravotně handicapo-
vaných občanů.
Bližší informace a kontakt pro 
spolupráci:

Pavel Pešek
telefon: 604 203 472
KOMPAKT, spol. s r. o.
nám T. G. M. 1130
290 01 Poděbrady
tel./fax: 325 613 594, 325 615 494

Projekt Sociální automobil
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Vítězem 11. ročníku krajského kola soutěže Vesnice roku se letos 
stala obec Jakubov u Moravských Budějovic. Ocenění předal sta-
rostovi obce Miroslavu Kabelkovi (na fotografi i vlevo) hejtman 
kraje Vysočina Miloš Vystrčil. Mezi další oceněné obce (Piká-
rec, Havlíčkova Borová, Jiřice, Dušejov) rozdělil kraj Vysočina 
více než 300 tisíc korun. V letošním roce se krajského kola soutě-
že zúčastnil rekordní počet 38 obcí, kterým kraj Vysočina děkuje 
za práci, již dělají pro své obyvatele, ale i pro region.

Jitka Svatošová, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 564 602 328, e-mail: svatosova.j@kr-vysocina.cz

Odbor lesního a vodního
hospodářství a zemedělství

Dotace na drobné vodohospodářské ekologické akce budou v ná-
sledujících letech poskytovány v souladu s novelou Zásad Za-
stupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na drobné 
vodohospodářské ekologické akce, které schválilo dne 20. 9. 2005 
zastupitelstvo kraje. Zásady se týkají poskytování dotací na výstav-
by a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod, jež řeší obce 
do 10 000 ekvivalentních obyvatel (EO). U obcí do 500 EO je pod-
mínkou, že se jedná o akci, která je v mimořádném zájmu ochra-
ny vod nebo ochrany přírody a zároveň musí být řešeno minimálně 
100 EO. Obce s 501 – 3 000 EO musí řešit nejméně 200 EO. Obce 
s 3 001–10 000 EO musí řešit nejméně 300 EO a zároveň se musí 
jednat o spolufi nancování podpory poskytnuté z jiných zdrojů. Ža-
s 3 001–10 000 EO musí řešit nejméně 300 EO a zároveň se musí 
jednat o spolufi nancování podpory poskytnuté z jiných zdrojů. Ža-
s 3 001–10 000 EO musí řešit nejméně 300 EO a zároveň se musí 

datelem může být obec nebo svazek obcí. Odboru lesního a vod-
ního hospodářství a zemědělství krajského úřadu se předkládají 
žádosti do 31. ledna kalendářního roku. Povinnými přílohami žá-
dosti jsou mj. projektová dokumentace pro stavební povolení, pra-
vomocné stavební povolení a doklady o výsledcích veřejné soutěže 
k předmětu žádosti. Žádosti budou následně projednány a vyhod-
vomocné stavební povolení a doklady o výsledcích veřejné soutěže 
k předmětu žádosti. Žádosti budou následně projednány a vyhod-
vomocné stavební povolení a doklady o výsledcích veřejné soutěže 

noceny v hodnoticím výboru, který provede výběr akcí, u nichž do-
poručí výši dotace. Zastupitelstvo kraje bude schvalovat usnesením 
výši dotací a jejího příjemce. Dotace budou poté poskytovány na 
základě smlouvy.
Výše uvedené zásady včetně příloh jsou zveřejněny na interneto-
vých stránkách Krajského úřadu kraje Vysočina v dokumentech 
odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství.

Radek Zvolánek, odbor lesního a vodního hospodářství a ze-
mědělství
telefon: 564 602 363, email: zvolanek.r@kr-vysocina.cz

Jaroslav Mikyna, odbor lesního a vodního hospodářství a ze-
mědělství
telefon: 564 602 267, email: mikyna.j@kr-vysocina.cz

Dotace na drobné 
vodohospodářské ekologické akce

Český statistický úřad v Jihlavě 
vydal v měsíci září novou pub-
likaci s názvem Obce Vysočiny, Obce Vysočiny, Obce Vysočiny
která volně navazuje na loňský 
titul Správní obvody obcí s roz-
šířenou působností.
V přehledných tabulkách jsou 
zpracovány údaje z konce roku 
2004, ale do přehledů jsou zahr-
nuty jen ty obce, které patří od 
1. 1. 2005 do kraje Vysočina.
Tabulky obsahují základní cha-
rakteristiky území, údaje o vý-
měře, počtu, vývoji a věkové 
struktuře obyvatel, základ-
ní demografi cké údaje, počty 
uchazečů o zaměstnání včetně 

míry nezaměstnanosti, počty 
ekonomických subjektů a infor-
mace o bytové výstavbě.
V příloze je aktualizovaný se-
znam adres a kontaktů na jed-
notlivé obecní a městské úřady.
Publikace byla vydána v tiště-
né i elektronické podobě a cena 
je 100,- Kč, respektive 50,- Kč. 
Zdarma je k dispozici na in-
ternetových stránkách Krajské 
reprezentace ČSÚ na adrese 
www.jihlava.czso.cz.

Michal Šulc, odbor interní-
ho auditu
telefon: 564 602 331, e-mail: 
sulc.m@kr-vysocina.cz

Nová publikace Českého statistického 
úřadu v Jihlavě

Odbor lesního a vodního
hospodářství a zemedělství

Ve Zpravodaji 8/2005 byl 
zveřejněn článek se stejným 
názvem. Majitelé nebo ná-
jemci lesa dobře zareagovali 
na zásady schválené Zastu-
pitelstvem krajem Vysočina, 
jelikož do současné doby je 
podáno 650 žádostí. Podané 
žádosti budou postupně vyři-
zovány a žadatelé vyrozumě-
ni o schválených fi nančních 
částkách. 
Jednotlivé žádosti jsou schva-
lovány radou kraje nebo za-
stupitelstvem kraje ve smyslu 
zákona 129/2000 Sb., o kra-
jích, ve znění pozdějších 
předpisů. V měsíci září byly 
schváleny Radou a Zastu-
pitelstvem kraje Vysočina 
předložené žádosti k propla-
cení v celkové výši 13 mil. 

Kč. Tím byl v letošním roce 
zahájen proces proplácení žá-
dostí o fi nanční příspěvek na 
hospodaření v lesích. 
Žádosti je možno i nadále po-
dávat podle zásad. Tento pro-
ces oproti minulému období 
je časově náročnější, a z toho-
to důvodu je třeba podávat žá-
dosti průběžně a co nejdříve 
po provedení prací v lesním 
hospodářství, aby v co nej-
bližším termínu po přijetí a ad-
ministraci žádosti mohly být 
navrženy radě a zastupitel-
stvu ke schválení.

Petr Bureš, odbor lesního 
a vodního hospodářství a ze-
mědělství
telefon: 564 602 204, e-mail: 
bures.p@kr-vysocina.cz

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskyto-
vání fi nančních příspěvků na hospodaření v lesích 
z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich 
využití (dále jen „zásady“)
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Vysočina v číslech

Vysočina se vyznačuje rozdrobenou sídelní strukturou
Kraj Vysočina je poměrně řídce osídlen, což je dáno přírodními podmínkami a historickým vývojem. Průměrná velikost obce (725 
obyvatel) je nejnižší mezi kraji ČR. V našem kraji připadá na 1 km2 75 bydlících obyvatel. Pouze kraje Plzeňský a Jihočeský se vyzna-
čují nižší hustotou zalidnění. Na Vysočině je však druhý nejvyšší počet obcí po Středočeském kraji. V kraji Vysočina má téměř polo-
vina obcí (48,2 %) méně než 200 obyvatel (ČR – 26,1 %). 500 a více obyvatel žije ve více než pětině obcí (22,1 %), ovšem v celé ČR je 
tomu tak u 41,7 % obcí. 
Nejnižší hustota zalidnění je v jihozápadní části kraje. Naopak nejvyšší hodnoty vykazují správní obvody největších měst v kraji. Ale 
ani jeden správní obvod obce s rozšířenou působností nedosahuje průměrné hodnoty hustoty obyvatelstva České republiky. Nejvyšším 
podílem malých obcí se vyznačuje Telčsko a Pacovsko. Naopak nejvyšší podíl obcí s alespoň 200 obyvateli je na Žďársku.

Hustota obyvatelstva a velikostní kategorie obcí ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností kraje Vysočina (počet 
obyvatel k 1. 1. 2005)

Zdroj dat: Počet obyvatel v obcích ČR, ČSÚ Praha, 2005

Václav Novák, odbor regionálního rozvoje, telefon: 564 602 542, e-mail: novak.v@kr-vysocina.cz
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Vysočina,
kraj se sídlem Žižkova 57, Jihlava,

vyhlašuje druhé kolo výzev k předkládání projektů do grantových schémat v rámci 
Společného regionálního operačního programu

Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina;
č.: V/SROP/4.1.2/2/2005

1. Číslo výzvy: 2
2. Priorita, opatření, podopatření programu SROP:

Priorita programu: 4.  Rozvoj cestovního ruchu
Opatření priority:  4.1  Rozvoj služeb pro cestovní ruch
Podopatření priority: 4.1.2  Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu

3. Vhodní žadatelé: města, obce, svazky obcí, NNO, Hospodářská komora ČR a její složky
4. Příjem žádostí: od 30. srpna 2005 do 27. října 2005 (12.00 hod)
5. Místo předkládání projektů: Krajský úřad kraje Vysočina, Žižkova 16, Jihlava, odbor regionál-

ního rozvoje, oddělení cestovního ruchu
6. Kontaktní osoby pro poskytování informací o grantovém schématu:

Ivana Mahelová, tel.: 564 602 533, e-mail: mahelova.i@kr-vysocina.cz
Ing. Iveta Malá, tel.: 564 602 536, e-mail: mala.i@kr-vysocina.cz

 

Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina;
č.: V/SROP/4.2.2/2/2005

1. Číslo výzvy: 2
2. Priorita, opatření, podopatření programu SROP:

Priorita programu:  4.  Rozvoj cestovního ruchu
Opatření priority:  4.2  Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch
Podopatření priority: 4.2.2  Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu 

3. Vhodní žadatelé: malí a střední podnikatelé v cestovním ruchu
4. Příjem žádostí: od 30. srpna 2005 do 4. listopadu 2005 (12.00 hod)
5. Místo předkládání projektů: Krajský úřad kraje Vysočina, Žižkova 16, Jihlava, odbor regionál-

ního rozvoje, oddělení cestovního ruchu 
6. Kontaktní osoby pro poskytování informací o grantovém schématu:

Ing. Renata Běhanová, tel. 564 602 537, e-mail: behanova.r@kr-vysocina.cz
Ing. Iveta Malá, tel. 564 602 536, e-mail: mala.i@kr-vysocina.cz

 
Plné znění výzev a podrobné informace pro zpracování žádostí do uvedených grantových sché-
mat naleznete na www.vysocina-fi nance.cz.
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Úvod
M. Vystrčil, hejtman kraje Vysočina, přivítal všechny přítomné a za-
hájil jednání. Omluvil nepřítomné poslance, senátory a členy Rady 
kraje Vysočina (F. Dohnal, J. Hulák) a konstatoval, že zástupci rady 
kraje V. Kodet a P. Hájek se dostaví v průběhu zasedání.
J. Skočdopole, starosta Města Polná, přednesl úvodní zdravici a při-
vítal přítomné v prostorách hradu a zámku Polná. Stručně pohovořil 
o historii a tradici města a upřesnil, že doprovodný program na ná-
dvoří polenského zámku zajistili žáci základní školy v Polné a polen-
ský Big Band.
M. Vystrčil přednesl navržený program jednání.
1. Přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí vy-
konané Krajským úřadem kraje Vysočina za rok 2004
S. Zikmundová, ředitelka Krajského úřadu kraje Vysočina, stručně 
komentovala podkladový materiál „Přezkoumání hospodaření obcí 
a dobrovolných svazků obcí vykonané krajským úřadem kraje Vyso-
čina za rok 2004“, které bylo za rok 2004 poprvé prováděno podle no-
vého zákona č. 420. V souvislosti s tím pohovořila o problematických 
oblastech a konstatovala, že při přezkoumání hospodaření nebyl zjiš-
těn žádný případ neoprávněného nebo neúčelového použití veřejných 
fi nančních prostředků ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů. V závěru tohoto bodu zmínila pět konzultačních 
dnů k otázkám přezkumu hospodaření, účetnictví a rozpočtu obcí, 
které jsou určeny pro účetní a ekonomy obcí.
2. Vývoj žáků v jednotlivých věkových skupinách a srovnání po-
čtu žáků na učitele v kraji Vysočina a v ČR
2. Vývoj žáků v jednotlivých věkových skupinách a srovnání po-
čtu žáků na učitele v kraji Vysočina a v ČR
2. Vývoj žáků v jednotlivých věkových skupinách a srovnání po-

M. Matějková, radní pro oblast školství, komentovala předložený 
podkladový materiál a pohovořila o situaci v oblasti školství a vzdě-
lávání. Pohovořila o budoucích záměrech a některých změnách k té-
to problematice.
4. Partnerství pro Vysočinu
M. Černá, radní pro oblast regionálního rozvoje, komentovala před-
ložený podkladový materiál „Partnerství pro Vysočinu“. Pohovořila 
o cílech projektu, o jeho prioritách, a komentovala průběh jednotli-
vých etap přípravy. Další částí programu bude pět modulů vzdělávání 
(př.: praktické ukázky zpracování projektů), třetí částí projektu je vy-
slání zástupců kraje Vysočina na stáž do Brusselu.
Dále konstatovala, že dne 15. 9. 2005 zasedal řídicí výbor Dispozič-
ního Fondu (pokračovatel CBC PHARE) v rámci INTERREGU 3A. 
Z tohoto fondu mohou čerpat subjekty z celého kraje Vysočina. Ko-
nečný termín pro podávání žádostí je 9. 11. 2005.
Nastínila možnosti vzniku partnerství obcí a měst v příštím plánova-
cím období.
5. Návrh fi nančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům  ÚSC 
na rok 2006 a ostatních neinvestičních dotací z kapitoly VPS:
(informace z MF ČR)
M. Vystrčil stručně komentoval předložený podkladový materiál, tý-
kající se změn pro rok 2006, navýšení dotací pro ÚSC na rok 2006, 
příspěvků na výkon státní správy a na žáka apod. Dále komentoval 
vliv dopadu novel daňových zákonů na daňové příjmy ÚSC v ro-
ce 2006.
6. Různé
J. Vondráček, radní pro oblast sociálních věcí, stručně pohovořil o:
– schválení Modifi kovaných Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro 
poskytnutí dotací
– vývoji v sociální oblasti a více – zdrojovém fi nancování
– složitém procesu v souvislosti s neziskovými organizacemi
– výhled do budoucna – získání fi nančních prostředků: pro oblast se-
niorů a zdravotně postižených 5,3 mil. Kč., v intervenčních projek-
tech 700 tis. Kč.

– jednostranné navýšení mzdových prostředků zdravotnických pra-
covníků – dopad pro sociální oblast
– procesu komunitního plánování – podmínka pro předkládání pro-
jektů, plnění kritérií standardu kvality a s tím související poskytová-
ní dotace
– tvorbě zásad, na základě kterých by byly poskytovány prostřed-
ky na dofi nancování sociální péče – naplňována kritéria dostupnos-
ti a závislosti klienta na sociální službě
V závěru tohoto bodu vyzval přítomné k tomu, aby věnovali zvýše-
nou pozornost dopisu, který bude obcím doručen spolu se žádosti 
o doplnění informací o působení NNO v rámci obcí Vysočiny.
M. Vystrčil pohovořil k oblasti zdravotnictví:
– Problematika ZZS: ZZS je organizována krajem do jednoho systé-
mu, což vede k přímější komunikaci a zefektivnění systému. Vznikají 
určité transformační náklady, které se snaží kraj rychle řešit. Komen-
toval spolupráci s ředitelem ZZS J. Sedlákem.
– Problematika nemocnic v kraji: možná transformace (ekonomic-
ko-organizační opatření) bude mít za následek spravedlivější rozdě-
lování fi nančních prostředků. O záměru opatření bude rozhodovat 
Zastupitelstvo kraje Vysočina dne 20. září 2005. V případě schvá-
lení dojde k přeměně příspěvkové organizace na druh obchodní 
společnosti (př.: a. s. s neobchodovatelnými akciemi ve výlučném 
vlastnictví kraje). S transformací nemocnic jsou již roční zkušenos-
ti z jiných krajů.
3. Dopravní infrastruktura
A) Plánovací období 2007–2013: podpora regionální silniční in-
frastruktury
B) Změny v dopravním značení na pozemních komunikacích 
všech kategorií
C) Informace k jízdním řádům veřejné linkové osobní dopravy 
a drážní osobní dopravy
Z důvodu nepřítomnosti V. Kodeta, náměstka pro oblast dopravy, M. 
Vystrčil stručně komentoval přeložený podkladový materiál. 
Zdůraznil tři důležité závěry:
– vedení evidence komunikací, tj. pasport v souladu s platnou zákon-
nou úpravou
– nejdéle 31. prosince 2006 v souladu s platnou vyhláškou provést 
předmětnou změnu v dopravním značení a v dopravním zařízení, 
která se týká jejich nahrazení za nové
– návrhy změn v jízdních řádech autobusové dopravy vypracuje do-
pravce, poté je schválí dopravní úřad (Odbor dopravy a silničního hos-
podářství Krajského úřadu kraje Vysočina – ODSH KrÚ). U drážní 
dopravy je proces složitější, konečným zpracovatelem je provozovatel 
dráhy, ODSH KrÚ pouze dle platné legislativy projednává návrh, kte-
rý zveřejní na internetových stránkách kraje a po té připomínkuje
Dále pohovořil o harmonogramu přípravy a projednávání rozpočtu 
kraje Vysočina na rok 2006 (předpoklad schválení: druhá polovina 
prosince 2005) a předal slovo jednotlivým hostům jednání.
První místopředseda PS PČR J. Kasal se ujal slova a stručně poho-
vořil o:
– územním členění státu
– organizaci některých státních organizacích
– zákonu o obcích – problematika městysů
– státním rozpočtu a jeho problematice
– sociální oblasti – předpoklad zařazení bodů na pořad jednání PS 
PČR: úterý 20. 9. 2005
– rozpočtu neziskových nevládních organizací
J. Pešán poděkoval za spolupráci při řešení otázky rušení policejních 
služeben a komentoval zákon o centrální evidenci psů z hlediska jeho 
praktických dopadů (veliká odpovědnost – o každém psovi vést cca 

Zápis ze setkání Rady kraje Vysočina se starosty měst
a obcí kraje Vysočina konaného dne 15. září 2005



ZPRAVODAJ ZPRAVODAJ
číslo 10/2005 strana  9

15 údajů včetně údajů o majitelích, fi nančně velmi nákladné).
J. Karas podpořil činnost všech přítomných, nabídl osobní podporu 
při řešení různých problémů a případné dotazy ponechal soukromé 
diskusi (prostřednictvím sekretariátu KDU ČSL nebo mobilního 
telefonního čísla 602 758 058).
Diskuse
J. Štefáček (Přibyslav) – poděkoval Radě kraje Vysočina a pracov-
níkům Krajského úřadu kraje Vysočina za jejich činnost a pomoc 
především v souvislosti se schválením Dotačních pravidel pro hos-
podaření v lesích a za přidělení fi nančních prostředků.
J. Jonáš (Výčapy) přednesl několik negativních poznámek k disku-
tovaným oblastem (právní subjektivita škol – z pohledu malé ško-
ly neefektivní, bezplatná výuka dětí v předškolním věku – na úkor 
zdražení ostatní výuky, Rada školy – bez pravomoci, nevidí vý-
znam ve vzdělávacích programech pro školy a centrální eviden-
ci psů).
Závěrem diskuse byla vznesena prosba ze strany starostů obcí 
a měst v souvislosti s návrhem na vedení centrální evidenci psů 
a byl podán návrh na zavedení počítačové evidence formou mi-
kročipů.
Národní rozvojový program mobility pro všechny
J. Málek představil národní rozvojový program mobility, kte-
rý je určen pro kompletní bezbariérové úpravy obcí. Komentoval 
rozsáhlý podkladový materiál, který byl přítomným zaslán elek-
tronickou poštou. Konstatoval, že nelze fi nancovat soukromé či 
podnikatelské záměry. Uzávěrka programu je dne 15. 12. 2005, cel-
kový objem fi nančních prostředků byl stanoven na 10 mil. Kč ročně 
pro každý resort kromě dopravy, spolufi nancování bylo stanoveno 
v rozmezí 25–50 %.
S. Vrba (Ledeč nad Sázavou) komentoval negativní osobní zkuše-
nosti s programem mobility.
M. Vystrčil poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání. Další 
část jednání probíhala formou neformální diskuse.

Kateřina Kubová, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 564 602 132, e-mail: kubova.k@kr-vysocina.cz

Odbor sekretariátu
reditele a krajského

živnostenského úradu

Podíl obcí na výnosu z daní
V částce 116/2005 Sbírky zákonů vydané dne 31. 8. 2005 byla 
publikována pod č. 328 vyhláška Ministerstva fi nancí ČR o po-
dílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech ce-
lostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní 
z příjmů. 
Stejně jako v předešlých letech vydává i v tomto roce Minis-
terstvo fi nancí ČR na základě zmocnění obsaženého v zákoně 
o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samo-
správným celkům a některým státním fondům vyhlášku, kte-
rou se stanovuje procento, jímž se jednotlivé obce podílejí na 
stanovené části celostátního výnosu daně z přidané hodnoty 
a daní z příjmů. Současně dochází ke zrušení předešlé úpravy 
této problematiky obsažené ve Vyhlášce Ministerstva finan-
cí ČR č. 477/2004 Sb.
Vyhláška je účinná od 1. 9. 2005.

Poskytování informací z telefonické databáze, podmínky 
odposlechu telefonických hovorů
V částce 120/2005 Sbírky zákonů vydané dne 7. 9. 2005 byla 
publikována pod č. 336 vyhláška Ministerstva vnitra ČR o for-
mě a rozsahu informací poskytovaných z databáze účastníků 
veřejně dostupné telefonní služby a o technických a provoz-
ních podmínkách a bodech pro připojení koncového telekomu-
nikačního zařízení pro odposlech a záznam zpráv. 
V souvislosti s novým zákonem o elektronických komunika-
cích (zákon č. 127/2005 Sb.) se v prováděcím právním před-
pisu stanovují podmínky, forma a rozsah informací, které jsou 
povinny poskytnout na žádost Policie ČR osoby, jež poskytu-
jí veřejně dostupnou telefonní službu. Dále jsou upraveny pod-
mínky, za kterých je možno telefonní hovory odposlouchávat. 
Vyhláška je účinná dnem vyhlášení, tedy 7. 9. 2005.

Bezpečnost práce
V souvislosti s podstatnými a rozsáhlými změnami, k nimž 
došlo v souvislosti s přijetím zákona č. 253/2005 Sb., vyhlásil 
předseda vlády v částce 120/2005 Sbírky zákonů vydané dne 
7. 9. 2005 úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odbor-
ném dozoru nad bezpečností práce. 

Michal Šalomoun, odbor sekretariátu ředotele a krajského 
živnostenského úřadu
telefon: 564 602 185, e-mail: salomoun.m@kr-vysocina.cz

Novinky ve Sbírce zákonů

Upozorňuji všechny správce a provozovatele funkčně dožívajících 
odradonovacích zařízení veřejných vodovodů na možnost požádá-
ní o státní dotaci na jejich obnovu. Podmínkou žádosti je v případě 
nefunkčnosti odradonovacího zařízení zvýšení obsahu radonu 
v dodávané vodě do spotřebiště nad 300 Bq/l.
Žádosti, splňující uvedenou podmínku, doložené výsledky měře-
ní obsahu Rn ve vodě zasílejte s náležitým odůvodněním, případně 
i s aktuálními fotografi emi dožívajícího zařízení na Krajský úřad 
kraje Vysočina, odbor životního prostředí, odd. technické ochrany 
ŽP, k rukám Jaroslava Šmejkala, Žižkova 57, 587 33 Jihlava. 
Pozn.: Žádosti možno zasílat před uplynutím funkčnosti odrado-
novacího zařízení s výsledky měření obsahu Rn v surové vodě. 
Doporučuji této možnosti využít, dokud existuje.

Jaroslav Šmejkal, odbor životního prostředí
telefon: 564 602 520, e-mail: smejkal.j@kr-vysocina.cz

Všem správcům a provozo-
vatelům funkčně dožívajících 

odradonovacích zařízení
veřejných vodovodů

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

http://samosprava.kr-vysocina.cz.
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Usnesení 0309/05/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje upravený program jed-Usnesení 0309/05/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje upravený program jed-Usnesení 0309/05/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
nání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 22. 7. 2005
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0310/05/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje volí Hanu Žákovou a MUDr. Jiří-
ho Běhounka ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 5/2005.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 22. 7. 2005
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0311/05/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí zprávu o čin-
nosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje, termín: 22. 7. 2005
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0312/05/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci o čin-
nosti krajského úřadu.
odpovědnost: krajský úřad, termín: 22. 7. 2005
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0313/05/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  dotaci obci Kozlov,  dotaci obci Kozlov, 
okres Havlíčkův Brod na odstranění povodňových škod ve výši 55 500,– Kč dle usta-
novení § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění  po- po-
výšení kapitoly Požární ochrana a integrovaný záchranný systém, § 5299 Záležitosti 
civilní připravenosti na krizové stavy, o částku 55 500,– Kč snížením kapitoly Rezer-
va a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifi kovaná 
rezerva, o tuto částku
odpovědnost: sekretariát hejtmana, ekonomický odbor, termín: 29. 7. 2005
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0314/05/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  fi nanční příspěvek  fi nanční příspěvek 
obci Maleč, okres Havlíčků Brod, na odstranění povodňových škod ve výši 300 000,– 
Kč  povýšení kapitoly Požární ochrana a integrovaný záchranný systém, § 5299 Zále- povýšení kapitoly Požární ochrana a integrovaný záchranný systém, § 5299 Zále-
žitosti civilní připravenosti na krizové stavy, o částku 300 000,– Kč snížením kapitoly 
Rezerva a rozvoj kraje, Nespecifi kovaná rezerva, § 6409 Ostatní činnosti jinde neza-
řazené o tuto částku
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor, termín: 29. 7. 2005
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0315/05/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje zamítá žádost obce Bítovčice 
o dotaci na škody způsobené sesuvem zeminy na fotbalovém hřišti Sportovního areálu 
T. J. Bítovčice dle materiálu ZK-05-2005-06
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 29. 7. 2005
Usnesení bylo přijato 25 hlasy, proti 8, zdrželi se 4.

Usnesení 0316/05/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  darování pozemků  darování pozemků 
par. č. 3165/8 – vodní plocha o výměře 3 m2 a par. č. 3165/9 – vodní plocha o výměře 41 
m2 v k. ú. a obci Jaroměřice nad Rokytnou do vlastnictví ČR – Zemědělské vodohos-
podářské správy, oblast povodí Moravy a Dyje  dodatek č. 85 Zřizovací listiny Sprá- dodatek č. 85 Zřizovací listiny Sprá-
vy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-05-2005-07, př. 1
odpovědnost: odbor majetkový, termín: září 2005
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0317/05/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  darování pozemku  darování pozemku 
par. č. 5669/1 – ostatní plocha, silnice o výměře 12689 m2 v k. ú. a obci Mohelno do 
vlastnictví obce Mohelno  dodatek č. 84 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Tře- dodatek č. 84 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Tře-
bíč dle materiálu ZK-05-2005-08, př. 1
odpovědnost: odbor majetkový, termín: září 2005
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0318/05/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  koupi pozemku (pů- koupi pozemku (pů-
vod PK) par. č. 1515/1 v k. ú. a obci Březské od Miloslava a Lubomíra Skřivánkových 
za kupní cenu 28 770,– Kč  Dodatek č. 130 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic  Dodatek č. 130 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic 
Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-05-2005-09, př. 1
odpovědnost: odbor majetkový, termín: září 2005
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0319/05/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  darování pozem- darování pozem-
ků dle materiálu ZK-05-2005-10, př. 1 v k. ú. a obci Červená Řečice z vlastnictví kra-
je Vysočina do vlastnictví obce Červená Řečice  přijetí daru pozemků dle materiálu  přijetí daru pozemků dle materiálu 
ZK-05-2005-10, př. 2 v k. ú. a obci Červená Řečice z vlastnictví obce Červená Řečice 
do vlastnictví kraje Vysočina  Dodatek č. 93 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic  Dodatek č. 93 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic 
Pelhřimov dle materiálu ZK-05-2005-10, př. 1  Dodatek č. 94 Zřizovací listiny Sprá- Dodatek č. 94 Zřizovací listiny Sprá-
vy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-05-2005-10, př. 2
odpovědnost: odbor majetkový, termín: září 2005
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0320/05/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  darování dle geo- darování dle geo-
metrického plánu č. 256-217/2005 pozemku par. č. 612/5 – ostatní plocha, jiná plocha 
o výměře 167 m2 v k. ú. a obci Rozsochatec do vlastnictví obce Rozsochatec  Doda- Doda-
tek č. 79 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-05-
2005-11, př. 1
odpovědnost: odbor majetkový, termín: září 2005
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0321/05/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  zařazení nové akce  zařazení nové akce 
„DoDů M. Curieových Třebíč – oprava elektroinstalace“, do přílohy M2, která je sou-
částí kapitoly Nemovitý majetek  rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý  rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý 
majetek – snížení rozpočtu akce „ÚSP Zboží – novostavba lůžkové části s chráněným 
bydlením“ (§ 4311 Sociální ústavy pro dospělé, položka Investice v sociálních věcech) 
o částku 2 400 tis. Kč a zvýšení rozpočtu nově zařazené akce „DoDů M. Curieových 
Třebíč – oprava elektroinstalace“ (§ 4316 Domovy důchodců, položka Technická zhod-
nocení a vyjmenované opravy v sociálních a zdravotních organizacích) o tuto částku.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický, termín: srpen 2005
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0322/05/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  koupi pozemků par.  koupi pozemků par. 
č. 272/4 ostatní plocha, silnice o výměře 57 m2 a par. č. 387/4 ostatní plocha, silnice 
výměře 35 m2 v k. ú. a obci Rybné od Josefa Tlačbaby, bytem Rybné čp. 20, za kupní 
cenu 1 932,– Kč, do vlastnictví kraje Vysočina  dodatek č. 41 Zřizovací listiny Správy  dodatek č. 41 Zřizovací listiny Správy 
a údržby silnic Jihlava dle materiálu ZK-05-2005-13, př. 1
odpovědnost: odbor majetkový, termín: říjen 2005
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0323/05/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  darování části po- darování části po-
zemku par. č. 2476/5 označeného dle GPL č. 1096-431/2004 jako par. č. 2476/9 – ostat-

Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva kraje
č. 5/2005 konaného dne 22. 7. 2005

Kraj podporuje složky IZS
V současné době se stále více 
projevuje význam Integrova-
ného záchranného systému 
(IZS) vlivem narůstajícího po-
čtu mimořádných situací. Při 
zásazích složek IZS je velice 
důležitá dostupnost přesných 
a včasných informací na pod-
poru při rozhodování řídicích 
pracovníků. K získání někte-
rých informací lze s úspěchem 

využít moderní informač-
ní systémy, mezi které patří 
i systém automatického mo-
nitorování pohybu vozidel 
– Global Positioning Systém 
(GPS). V zhledem k tomu, že 
dosavadní zkušenosti s využí-
váním tohoto systému jsou ve-
lice dobré (využívá zdravotní 
záchranná služba kraje, sprá-
va a údržba silnic), rozhodl 

se kraj Vysočina pro podpo-
ru při zavádění a rozšiřování 
této technologie ve složkách 
IZS. Podpora je realizová-
na formou dotačního progra-
mu. O dotaci na zavedení GPS 
mohou požádat základní slož-
ky IZS a ostatní složky IZS. 
Přesné podmínky pro podá-
ní žádosti o dotaci stanovují 
Zásady pro poskytování do-

tací na zavedení a rozšíření 
technologie GPS v roce 2005, 
které schválilo Zastupitelstvo 
kraje Vysočina na svém zase-
dání 22. 9. 2005, a které jsou 
dostupné na www.kr-vysoci-
na.cz.

Pavel Dvořák, odbor sekre-
tariátu hejtmana
telefon: 564 602 122, e-mail: 
dvorak.p@kr-vysocina.cz
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ní plocha, ostatní komunikace o výměře 9 m2 v k. ú. a obci Polná do vlastnictví města 
Polná  Dodatek č. 40 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Jihlava dle materiálu  Dodatek č. 40 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Jihlava dle materiálu 
ZK-05-2005-14, př. 1
odpovědnost: odbor majetkový, termín: září 2005
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0324/05/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje uzavření smlouvy 
o budoucí darovací smlouvě, ve které se investor, tj. společnost Lidl Česká republika, 
v. o. s., zaváže po realizaci stavby a jejím geometrickém zaměření darovat stavbu od-
bočovacího pruhu na pozemku par. č. 5783/34 v k. ú. a obci Jihlava do vlastnictví kra-
je Vysočina
odpovědnost: odbor majetkový, termín: říjen 2005
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0325/05/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  Dodatek č. 5 Zři- Dodatek č. 5 Zři-
zovací listiny Školního statku, Humpolec, Dusilov 384, dle materiálu ZK-05-2005-16, 
př. 1  Dodatek č. 95 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiá- Dodatek č. 95 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiá-
lu ZK-05-2005-16-př. 2
odpovědnost: odbor majetkový, termín: září 2005
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0326/05/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje převod fi nančních pro-
středků z kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položka Nespecifi kovaná rezerva, § 6409 
Ostatní činnosti j. n., ve výši 2 791 973,– Kč do kapitoly Nemovitý majetek, příloha M4, 
§ 2212 Silnice, běžné výdaje, ORJ 8000 za účelem dofi nancování stavby „Oprava krytu 
silnice II/152 Jemnice–Lhotice v příhraničním koridoru Dolní Rakousko“.
odpovědnost: odbor majetkový, ekonomický odbor, termín: červenec 2005
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0327/05/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  darování dílu „c“  darování dílu „c“ 
o výměře 4 m2 odděleného dle geometrického plánu č. 114-103/2004 z pozemku par. č. 
476 a nově sloučeného do pozemku par. č. 86/6 v k. ú.Vícenice u Dolních Lažan a obci 
Vícenice do vlastnictví obce Vícenice  přijetí daru dílu „a“ o výměře 54 m přijetí daru dílu „a“ o výměře 54 m2 odděle-
ného z pozemku par. č. 86/1 a nově sloučeného do pozemku par. č. 476 v k. ú. Víceni-
ce u Dolních Lažan a obci Vícenice a stavby zastávkového pruhu na části pozemku 
par. č. 476 v k. ú. Vícenice u Dolních Lažan a obci Vícenice z vlastnictví obce Víceni-
ce do vlastnictví kraje Vysočina  Dodatek č. 80 Zřizovací listiny Správy a údržby sil- Dodatek č. 80 Zřizovací listiny Správy a údržby sil-
nic Třebíč dle materiálu ZK-05-2005-18, př. 1  Dodatek č. 81 Zřizovací listiny Správy  Dodatek č. 81 Zřizovací listiny Správy 
a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-05-2005-18, př. 2
odpovědnost: odbor majetkový, termín: září 2005
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0328/05/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  zvýšení příjmové  zvýšení příjmové 
části rozpočtu kraje (pol. 4111 Neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokladní sprá-
vy státního rozpočtu) a zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Krajský úřad, 
§ 6172 Činnost regionální správy, o poskytnutou dotaci na výkon státní správy ve výši 
3 507 tis. Kč a její rozpis dle materiálu ZK-05-2005-19, př. 1  snížení kapitoly Kraj- snížení kapitoly Kraj-
ský úřad, § 6172 Činnost regionální správy, o částku 3 507 tis. Kč dle materiálu ZK-05-
2005-19, př. 1 a zvýšení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., 
položka Nespecifi kovaná rezerva o tuto částku
odpovědnost: odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu, ekono-
mický odbor, termín: prosinec 2005
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0329/05/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje v souladu s § 36 písm. 
b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, poskytnutí daru obci Jakubov u Moravských Bu-
dějovic ve výši dle materiálu ZK-05-2005-20upr1, př. 1upr1
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor, termín: 30. 8. 2005
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0330/05/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  seznam akcí na- seznam akcí na-
vržených k podpoře a seznam akcí náhradních dle materiálu ZK-05-2005-21, př. 3 
poskytnutí podpory v plné výši příjemcům podpory na realizaci akcí doporučených 
k podpoře uvedených v materiálu ZK-05-2005-21, př. 3
odpovědnost: ORR, termín: 22. 7. 2005
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0331/05/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  seznam akcí navrže- seznam akcí navrže-
ných k podpoře dle materiálu ZK-05-2005-22, př. 3  poskytnutí podpory v plné výši  poskytnutí podpory v plné výši 
příjemcům podpory na realizaci akcí doporučených k podpoře uvedených v materiálu 
ZK-05-2005-22, př. 3  poskytnutí podpory v navržené nižší výši příjemci podpory na  poskytnutí podpory v navržené nižší výši příjemci podpory na 
realizaci akce doporučené k podpoře uvedené v materiálu ZK-05-2005-22, př. 3
odpovědnost: ORR, termín: 22. 7. 2005
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0332/05/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  Pokyny pro žadatele  Pokyny pro žadatele 
a příjemce podpory pro Výzvu č. V/SROP/4.1.2/2/2005 grantového schématu Podpora 
regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina v rámci podopatře-
ní 4.1.2 SROP dle materiálu ZK-05-2005-23, př. 1  Prováděcí směrnici Zastupitelstva  Prováděcí směrnici Zastupitelstva 
kraje Vysočina upravující postup při realizaci grantového schématu Podpora regionál-

ních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina v rámci podopatření 4.1.2 
SROP dle materiálu ZK-05-2005-23, př. 2 a zmocňuje radu kraje provádět formální zmocňuje radu kraje provádět formální zmocňuje
úpravy schválených dokumentů (Pokynů pro žadatele a příjemce podpory grantové-
ho schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysoči-
na ZK-05-2005-23, př. 1 a Prováděcí směrnice Zastupitelstva kraje Vysočina upravující 
postup při realizaci grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb ces-
tovního ruchu v kraji Vysočina dle materiálu ZK-05-2005-23, př. 2.)
odpovědnost: ORR – předloží upravené dokumenty pro 2. výzvu příslušné pobočce 
CRR, termín: červenec 2005
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0333/05/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  Pokyny pro žadatele  Pokyny pro žadatele 
a příjemce podpory pro Výzvu č. V/SROP/4.2.2/2/2005 grantového schématu Podpora 
regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina v rámci podopat-
ření 4.2.2 SROP dle materiálu ZK-05-2005-24, př. 1  Prováděcí směrnici Zastupi- Prováděcí směrnici Zastupi-
telstva kraje Vysočina upravující postup při realizaci grantového schématu Podpora 
regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina v rámci podo-
patření 4.2.2 SROP dle materiálu ZK-05-2005-24, př. 2 a zmocňuje radu kraje prová-zmocňuje radu kraje prová-zmocňuje
dět formální úpravy schválených dokumentů (Pokynů pro žadatele a příjemce podpory 
grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu 
v kraji Vysočina ZK-05-2005-24, př. 1 a Prováděcí směrnice Zastupitelstva kraje Vy-
sočina upravující postup při realizaci grantového schématu Podpora regionální a místní 
infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina dle materiálu ZK-05-2005-24, př. 2.)
odpovědnost: ORR – předloží upravené dokumenty pro 2. výzvu příslušné pobočce 
CRR, termín: červenec 2005
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0334/05/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje závazný příslib spolu-
fi nancování z rozpočtu kraje Vysočina pro následující projekty, které byly doporučeny 
Regionální radou Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod k uzavření smlouvy o fi -
nancování ze SROP:  Žirovnice – regenerace zámeckého špýcharu, žadatel: Město  Žirovnice – regenerace zámeckého špýcharu, žadatel: Město 
Žirovnice, celkové náklady projektu: 8 950 456,– Kč, z rozpočtu kraje Vysočina bude 
hrazeno 10 % celkových uznatelných nákladů, nejvýše však: 895 045,60 Kč  Návštěv- Návštěv-
nické centrum a informační systém cestovního ruchu Bystřicka, žadatel: Město Bys-
třice nad Pernštejnem, celkové náklady projektu: 2 379 930,– Kč, z rozpočtu kraje 
Vysočina bude hrazeno 10 % celkových uznatelných nákladů, nejvýše však: 237 993,– 
Kč  Rozvoj turistické infrastruktury v Telči, žadatel: Město Telč, celkové náklady  Rozvoj turistické infrastruktury v Telči, žadatel: Město Telč, celkové náklady 
projektu: 8 701 425,– Kč, z rozpočtu kraje Vysočina bude hrazeno 10 % celkových 
uznatelných nákladů, nejvýše však: 870 142,50 Kč  Probouzení Těchobuze, žadatel:  Probouzení Těchobuze, žadatel: 
Obec Těchobuz, celkové náklady projektu: 6 506 438,– Kč, z rozpočtu kraje Vysočina 
bude hrazeno 10 % celkových uznatelných nákladů, nejvýše však: 650 644,– Kč
odpovědnost: oddělení Sekretariátu Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II Ji-
hovýchod, termín: 22. 7. 2005
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0335/05/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  poskytnutí dotací  poskytnutí dotací 
na provozování sociálních služeb dle materiálu ZK-05-2005-27, př. 1upr1 v celkovém 
objemu 29 143 125,– Kč  zvýšení výdajové části rozpočtu na rok 2005 u kapitoly So- zvýšení výdajové části rozpočtu na rok 2005 u kapitoly So-
ciální věci o celkovou částku 29 143 125,– Kč, z toho  § 4319 Ostatní sociální péče  § 4319 Ostatní sociální péče 
a pomoc zdravotně postiženým, pol. 5223 Neinvestiční dotace církvím a nábožen-
ským společnostem o částku 2 695 752,– Kč  § 4319 Ostatní sociální péče a pomoc  § 4319 Ostatní sociální péče a pomoc 
zdravotně postiženým, pol. 5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením o část-
ku 3 979 264,– Kč  § 4314 Pečovatelská služba, pol. 5321 Neinvestiční dotace obcím  § 4314 Pečovatelská služba, pol. 5321 Neinvestiční dotace obcím 
o částku 11 272 125,– Kč  § 4314 Pečovatelská služba, pol 5212 Neinvestiční dotace  § 4314 Pečovatelská služba, pol 5212 Neinvestiční dotace 
nefi nančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám o částku 145 000,– Kč 
§ 4316 Domovy důchodců, pol. 5323 Neinvestiční dotace církvím a náboženským spo-
lečnostem o částku 2 500 000,– Kč  § 4316 Domovy důchodců, pol. 5321 Neinvestič- § 4316 Domovy důchodců, pol. 5321 Neinvestič-
ní dotace obcím o částku 5 450 000,– Kč  § 4341 Sociální pomoc osobám v hmotné  § 4341 Sociální pomoc osobám v hmotné 
nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým, pol. 5223 Neinvestiční dotace církvím 
a náboženským společnostem o částku 706 179,– Kč  § 4341 Sociální pomoc osobám  § 4341 Sociální pomoc osobám 
v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým, pol. 5321 Neinvestiční dota-
ce obcím o částku 239 752,– Kč  § 4333 Domovy – penziony pro matky s dětmi, pol.  § 4333 Domovy – penziony pro matky s dětmi, pol. 
5223 Neinvestiční dotace církvím a náboženským společnostem o částku 972 156,– Kč 

 § 4333 Domovy – penziony pro matky s dětmi, pol. 5222 Neinvestiční dotace občan- § 4333 Domovy – penziony pro matky s dětmi, pol. 5222 Neinvestiční dotace občan-
ským sdružením o částku 855 260,– Kč  § 4345 Centra sociální pomoci, pol. 5222  § 4345 Centra sociální pomoci, pol. 5222 
Neinvestiční dotace občanským sdružením o částku 50 000,– Kč  § 4323 Sociální  § 4323 Sociální 
pomoc dětem a mládeži, pol. 5223 Neinvestiční dotace církvím a náboženským spo-
lečnostem o částku 277 637,– Kč  snížení kapitoly Sociální věci o celkovou částku  snížení kapitoly Sociální věci o celkovou částku 
26 377 125,– Kč, z toho:  § 4314 Pečovatelská služba, pol. 5901 Nespecifi kované re- § 4314 Pečovatelská služba, pol. 5901 Nespecifi kované re-
zervy o částku 15 555 000,– Kč  § 4316 Domovy důchodců, pol. 5901 Nespecifi ko- § 4316 Domovy důchodců, pol. 5901 Nespecifi ko-
vané rezervy o částku 7 950 000,– Kč  § 4323 Sociální pomoc dětem a mládeži, pol.  § 4323 Sociální pomoc dětem a mládeži, pol. 
5901 Nespecifi kované rezervy o částku  2 040 000,– Kč  § 4332 Zvláštní zařízení pro  § 4332 Zvláštní zařízení pro 
výkon pěstounské péče, pol. 5021 Ostatní osobní výdaje o částku 67 125,– Kč  § 4399  § 4399 
Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, pol. 5901 Nespecifi kované 
rezervy o částku 765 000,– Kč  snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje § 6409 Ostat- snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje § 6409 Ostat-
ní činnosti jinde nezařazené, pol. Nespecifi kovaná rezerva o částku 2 766 000,– Kč.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odbor ekonomický, termín: čer-
venec 2005
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
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Usnesení 0336/05/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje přidělení fi nanční-
ho příspěvku v celkové výši 6 200,– Kč z kapitoly Školství (§ 3299 Záležitosti vzdě-
lávání, běžné výdaje) městu Velké Meziříčí pro základní školu Velké Meziříčí, Školní 
2055, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace, jako příspěvek pro žáky, kte-
ří budou reprezentovat náš kraj na celostátní přírodovědně-ekologické soutěži „Zele-
ná stezka – Zlatý list“
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín: červen
–červenec 2005
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0337/05/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  Dodatek č. 1 Prová- Dodatek č. 1 Prová-
děcí směrnice Zastupitelstva kraje Vysočina č. S/SROP/3.2/1.5/2005 dle materiálu ZK-
05-2005-29, př. 1  Dodatek č. 1 Prováděcí směrnice Zastupitelstva kraje Vysočina č.  Dodatek č. 1 Prováděcí směrnice Zastupitelstva kraje Vysočina č. 
S/SROP/3.2/2.0/2005 dle materiálu ZK-05-2005-29, př. 2 a zmocňuje radu kraje pro-
vádět formální úpravy schválených dokumentů
odpovědnost: OŠMS, termín: do konce července odeslat dokumenty k projednání 
na MMR
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0338/05/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje nominuje 5 členů Výběrové ko-
mise pro grantové schéma Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání v rámci opat-
ření 3.3 Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů ve složení:  ODS – Martina  ODS – Martina 
Matějková   KDU-ČSL – Petr Kesl   KDU-ČSL – Petr Kesl   KSČM –Pavel Šlechtický   KSČM –Pavel Šlechtický   ČSSD – Blanka  ČSSD – Blanka 
Novotná   SNK – Zdeňka Marková   SNK – Zdeňka Marková  nominuje 5 náhradníků členů Výběrové komi-nominuje 5 náhradníků členů Výběrové komi-nominuje
se pro grantové schéma Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání v rámci opatře-
ní 3.3 Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů ve složení:  ODS – Milan Šmíd   ODS – Milan Šmíd  

 KDU-ČSL – Jan Karas   KDU-ČSL – Jan Karas   KSČM – Bohumil Kotlán   KSČM – Bohumil Kotlán   ČSSD – Dagmar Zvěřinová   ČSSD – Dagmar Zvěřinová  
 SNK – Jiří Černý   SNK – Jiří Černý  pověřuje radu kraje jmenováním Výběrové komise pro grantové pověřuje radu kraje jmenováním Výběrové komise pro grantové pověřuje

schéma Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání v rámci opatření 3.3 Operačního 
programu Rozvoj lidských zdrojů včetně náhradníků všech členů.
odpovědnost: gestor grantového schématu, termín: do konce srpna předložit radě kra-
je návrh na složení výběrové komise
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0339/05/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  rozhodnutí o slou- rozhodnutí o slou-
čení příspěvkových organizací Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jihla-
va, Karoliny Světlé 2, a Integrovaná střední škola obchodní, Jihlava, Havlíčkova 109, 
dle materiálu ZK-05-2005-31, př. 3  dodatek zřizovací listiny příspěvkové organiza- dodatek zřizovací listiny příspěvkové organiza-
ce Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jihlava, Karoliny Světlé 2, dle ma-
teriálu ZK-05-2005-31, př. 4  rozhodnutí o sloučení příspěvkových organizací Vyšší  rozhodnutí o sloučení příspěvkových organizací Vyšší 
odborná škola, Střední zemědělská škola, Střední odborné učiliště opravárenské a Od-
borné učiliště, Bystřice nad Pernštejnem, Dr. Veselého 343, a Školní statek, Bystřice 
nad Pernštejnem, Dr. Veselého 343, dle materiálu ZK-05-2005-31, př. 5  dodatek zři- dodatek zři-
zovací listiny příspěvkové organizace Vyšší odborná škola, Střední zemědělská škola, 
Střední odborné učiliště opravárenské a Odborné učiliště, Bystřice nad Pernštejnem, 
Dr. Veselého 343, dle materiálu ZK-05-2005-31, př. 6
odpovědnost: OŠMS, termín: do 31. 7. 2005 informovat příslušné školy a školské za-
řízení
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 0, zdrželo se 6.

Usnesení 0340/05/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí předložení 
Žádosti projektu Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, „Jihlava – měs-
to střední Evropy: od renesance po průmyslovou revoluci; historie regionu v kontex-
tu středoevropských dějin jako objekt vědy i volnočasových aktivit“ dle materiálu 
ZK-05-2005-32, př. schvaluje vyčlenění fi nančních prostředků z rozpočtu kraje na schvaluje vyčlenění fi nančních prostředků z rozpočtu kraje na schvaluje
předfi nancování projektu Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, „Jihlava 
– město střední Evropy: od renesance po průmyslovou revoluci; historie regionu v kon-
textu středoevropských dějin jako objekt vědy i volnočasových aktivit“ ve výši 92,95 % 
celkových uznatelných nákladů, tj. 3 625 mil. Kč, z čehož 17,95 %, tj. 700 tis. Kč, bude 
poskytnuto formou dotace a 75 %, tj. 2,925 mil. Kč, bude poskytnuto formou půjčky za 
podmínek stanovených v materiálu ZK-05-2005-32, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, pří-
spěvkové organizace, termín: 27. 7. 2005
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0341/05/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  poskytnutí dotace  poskytnutí dotace 
obcím na obnovu a opravu pomníků, památníků, pamětních desek a válečných hro-
bů dle materiálu ZK-05-2005-33, př. 1  zvýšení rozpočtu kapitoly Kultura, § 3326  zvýšení rozpočtu kapitoly Kultura, § 3326 
Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického 
povědomí o částku 69 500,– Kč snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Ne-
specifi kovaná rezerva § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, o tuto částku
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, ekonomický odbor, termín: září 
2005
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 0342/05/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  podání žádos- podání žádos-
ti na program Kulturní dědictví Vysočiny do Finančního mechanismu EHP/Norska 

 Manuál pro implementaci programu „Kulturní dědictví Vysočiny“ včetně příloh  Manuál pro implementaci programu „Kulturní dědictví Vysočiny“ včetně příloh 
a Postupy pro žadatele k přípravě žádosti o podporu do programu „Kulturní dědictví 
Vysočiny“ včetně příloh dle materiálu ZK-05-2005-34, př. 1, ZK-05-2005-34, př. 2 
příslib spolufi nancování programu „Kulturní dědictví Vysočiny“ ve výši 5 % z celko-

vých oprávněných výdajů z rozpočtu kraje Vysočina zmocňuje radu kraje k provádění zmocňuje radu kraje k provádění zmocňuje
formálních úprav schválených dokumentů
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, termín: 15. 8. 2005
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0343/05/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje povýšení kapitoly 
Školství, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost, o částku 3 000 000,– Kč, na projekt 
Podpora talentované mládeže FC Vysočina snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kra-
je, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifi kovaná rezerva o tu-
to částku
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín: do kon-
ce roku 2005
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 1, zdrželi se 2.

Usnesení 0344/05/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení grantového 
programu „PREVENCE KRIMINALITY 2005“ dle materiálu ZK-05-2005-36, př. 1 
jmenuje  řídicí výbor grantového programu „PREVENCE KRIMINALITY 2005“  řídicí výbor grantového programu „PREVENCE KRIMINALITY 2005“ 
ve složení:  ODS – Jan Štefáček, Stanislav Mastný   ODS – Jan Štefáček, Stanislav Mastný   KDU-ČSL – Antonín Holub,  KDU-ČSL – Antonín Holub, 
Jiří Vondráček   KSČM – Milan Plodík, Drahoslav Oulehla   KSČM – Milan Plodík, Drahoslav Oulehla   ČSSD – Ivana Mojžyš- ČSSD – Ivana Mojžyš-
ková, Emil Dračka   SNK – Petr Jašek, Ivana Štrossová   SNK – Petr Jašek, Ivana Štrossová   Jana Štefáčka předsedou ří- Jana Štefáčka předsedou ří-
dicího výboru grantového programu „PREVENCE KRIMINALITY 2005“  Milenu  Milenu 
Werlovou s právem hlasovacím a Martina Kalivodu s právem poradním jako garanty 
řídicího výboru grantového programu „PREVENCE KRIMINALITY 2005“ a pově-
řuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.řuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.řuje
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: průběžně 
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0345/05/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení grantového 
programu „GIS-IV“ dle materiálu ZK-05-2005-37upr1, př. 1; jmenuje  řídicí výbor  řídicí výbor 
grantového programu „GIS-IV“ ve složení:  ODS – Jaroslav Huňáček ; Ivo Uher   ODS – Jaroslav Huňáček ; Ivo Uher  
KDU-ČSL – František Dohnal, Josef Švec ,  KSČM – Pavel Kalabos, Zdeněk Lecjaks   KSČM – Pavel Kalabos, Zdeněk Lecjaks  

 ČSSD – Zdeněk Ryšavý, Dušan Horváth   ČSSD – Zdeněk Ryšavý, Dušan Horváth   SNK – Jiří Antonů, Jiří Hort   SNK – Jiří Antonů, Jiří Hort   Františka  Františka 
Dohnala předsedou řídicího výboru grantového programu „GIS-IV“  Petra Pavlince  Petra Pavlince 
s právem hlasovacím a Jiřího Hiesse s právem poradním jako garanty řídicího výboru 
grantového programu „GIS-IV“ a pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena 
řídicího výboru jmenovala náhradníka
odpovědnost: odbor informatiky, termín: 8. 8. 2005
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0346/05/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje ukládá radě kraje do příštího za-
sedání zastupitelstva kraje připravit novelu Kritérií pro posuzování žádostí obcí o po-
skytnutí dotace nebo půjčky
odpovědnost: rada kraje, termín: 20. 9. 2005
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.

Usnesení 0347/05/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje povýšení příjmové čás-
ti rozpočtu (položka 1123 Daň z příjmů právnických osob za kraje) a výdajové části 
rozpočtu (kapitola Krajský úřad, § 6399 Ostatní fi nanční operace) o částku vypočtené 
daně z příjmu právnických osob za kraj za rok 2004 ve výši 62 942 600,– Kč.
odpovědnost: odbor ekonomický, termín: červenec 2005
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

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

Informace

Termíny jednání Rady kraje Vysočina
Rada kraje č. 33/2005 – 25. října 2005
Rada kraje č. 34/2005 –  1. listopadu 2005
Rada kraje č. 35/2005 –  8. listopadu 2005
Rada kraje č. 34/2005 – 15. listopadu 2005
Termíny jednání Zastupitelstva kraje Vysočina

Zastupitelstvo kraje č. 6/2005 – 18. října 2005

 Michaela Zpěváková Michaela Zpěváková, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 562 602 125, e-mail:zpevakova.m@kr-vysocina.cz


