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Čerpání Fondu Vysočiny v roce 2005
mu, že nebyla alokované částka
u všech grantových programů
stoprocentně rozdělena, je aktuální zůstatek ve FV 20,6 mil.
Kč. Je předpokládáno, že ještě
do konce roku budou vyhlášeny
další GP. Z 31 letos vyhlášených
GP již bylo 21 GP vyhodnoceno
– podporu obdrželo z 975 došlých žádostí celkem 612 žadatelů (62,8 %) v celkové výši 41,7
mil. Kč. Celkem bylo od začátku fungování FV v roce 2002

vyhlášeno již 128 GP v celkovém objemu 279,5 mil. Kč. Porovnání počtu vyhlášených GP
v roce 2005 (stav k 20. 10. 2005)
včetně jejich objemu s předchozími roky ukazuje graf. Podrobné statistiky za každý grantový
program najdete na www.fondvysociny.cz.
Dušan Vichr, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 541, e-mail:
vichr.d@kr-vysocina.cz
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Alokace Fondu Vysočiny (FV)
pro rok 2005 byla v únoru krajským zastupitelstvem schválena ve výši 81,6 mil. Kč. Později
bylo k této částce přidáno dalších 2,5 mil. Kč, poskytnutých
firmou EKO-KOM, a. s., na financování grantového programu (GP) zaměřeného na využití
odpadů, a celková alokace pro
rok 2005 byla tak povýšena na
konečných 84,1 mil. Kč.
Alokace FV je úzce provázána s Programem rozvoje kraje
Vysočina (PRK) a její poměrné rozdělení na jednotlivé cíle
a dílčí cíle PRK odpovídá míře
významnosti cíle pro krajskou
regionální politiku. V letošním
roce byly nejvyšší částky vyčleněny na dílčí cíle zaměřené
na sport a volnočasové aktivity,
kulturu, informační technologie, cestovní ruch a na zdravotní a sociální služby.
V průběhu letošního roku bylo
zatím vyhlášeno 31 grantových programů v úhrnné výši
67,4 mil. Kč. I vzhledem k to-
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Počet vyhlášených grantových programů v letech 2002–2005 vč.
jejich objemu (mil. Kč)

Nový správní řád
10. část – rozhodnutí

Pokud bychom chtěli porovnat
úpravu rozhodnutí podle stávajícího správního řádu a rozhodnutí podle správního řádu
nového, nalezneme rozdílů
opravdu mnoho.
Rozdíl první: stávající správní
řád zná jediný druh rozhodnutí
nazývaný Rozhodnutí, zatímco
nový správní řád nově rozlišuje rozhodnutí ve věci a rozhodnutí procesní.
Rozhodnutí ve věci je to rozhodnutí, kterým správní orgán zakládá, mění či ruší práva
a povinnosti účastníků nebo jím
správní orgán autoritativně prohlašuje, že konkrétně určený
účastník taková práva či povinnosti má, anebo nikoli. Takovéto
rozhodnutí ve věci může potom
mít formu Rozhodnutí nebo Příkazu podle § 150.

Naproti tomu Usnesení je druh
rozhodnutí nově vytvořený pro
případy, kdy správní orgán rozhoduje o procesních otázkách.
Takže zatímco dnes rozhoduje
správní orgán o všech otázkách
rozhodnutím, po 1. 1. 2006 bude
Rozhodnutí určeno pouze pro
rozhodnutí ve věci a o procesních otázkách typu přerušení, zastavení, vyloučení pro podjatost,
změna příslušnosti bude rozhodováno Usnesením. V tomto místě
je však třeba zdůraznit, že Usnesením řeší správní orgán procesní
otázku pouze v případech, kdy
tak stanovuje zákon.
Rozdíl druhý: základní náležitosti rozhodnutí
a) „výrok“ tak, jak jej známe
dnes, je nahrazen „výrokovou
částí“. Ta obsahuje jeden nebo
více výroků, přičemž nově každý

„výrok“ může obsahovat vedlejší
ustanovení. Takovým vedlejším
ustanovením mohou být např. odkládací či rozvazovací podmínky. Ve „výrokové části“ se po 1. 1.
2006 označí pouze hlavní (neopomenutelní) účastníci. A pokud
se správní orgán rozhodne vyloučit odkladný účinek odvolání
v souladu s § 85 nového správního řádu, bude povinen „výrok“
o vyloučení odkladného účinku
uvést rovněž ve „výrokové části“.
b) pro „odůvodnění“ stanovuje
nová úprava správního řízení pravidla velmi podobná těm, na která jsme zvyklí dnes. Jen odvolací
orgány si budou muset připustit,
že zásada, která povoluje absenci
„odůvodnění“ v rozhodnutí, jímž
bylo vyhověno všem účastníkům
v plném rozsahu, bude platit do
budoucna jen pro správní orgán

Vychází rovněž
na www.kr-vysocina.cz.
Zpravodaj
měsíčník
vydává kraj Vysočina, Žižkova 57
587 33 Jihlava, IČ 70890749
reg. č.: MK ČR E 14053
redakce: Ivana Šmídová
telefon: 564 602 253
posta@kr-vysocina.cz
www.kr-vysocina.cz
korektura: Daniela Pilařová
(redigo@redigo.cz)
tisk a distribuce:
MORAVIAPRESS, a. s.
U póny 3061, 690 02 Břeclav
NEPRODEJNÉ
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prvního stupně. Pokud výroková
část obsahuje výrok o vyloučení odkladného účinku odvolání,
je povinností v „odůvodnění“ objasnit, který z důvodů uvedených
v § 85 odst. 2 vyloučení odůvodňuje a proč.
c) při zpracování „poučení“ bude
muset správní orgán kromě údajů uváděných v „poučení“ dnes
uvádět i to, od kterého dne se počítá lhůta pro podání odvolání.
Pokud odvolání nemá odkladný
účinek (ať už mu ho odňal zákon, nebo ho vyloučil správní
orgán), musí na to být účastník
v poučení upozorněn. Vyloučení
odkladného účinku se nám tak
promítá do všech částí rozhodnutí ve věci.
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Rozdíl třetí: formální náležitosti rozhodnutí
a) dosud rozhodnutím nazýváme
všechna vyhotovení rozhodnutí,
ať už jsou určena a oznamována
účastníkům řízení, nebo zůstávají
ve spise u správního orgánu. Nově
správní řád mluví o rozhodnutí jen
tehdy, má-li na mysli to písemné
vyhotovení rozhodnutí, které zůstává ve spise. Ostatní vyhotovení
rozhodnutí určená účastníkům nazývá stejnopis písemného vyhotovení nebo též jen stejnopis. To
bude mít v praxi význam zejména pro podepisování, neboť pouze na stejnopise může být podpis
oprávněné úřední osoby nahrazen doložkou „vlastní rukou“ nebo
zkratkou „v. r.“ u jejího příjmení.

To však předpokládá současně
ještě existenci doložky „Za správnost vyhotovení“ se jménem, příjmením a podpisem úřední osoby
k tomu určené.
b) při elektronickém doručování rozhodnutí se na místě otisku
úředního razítka objeví doložka „otisk úředního razítka“. Pro
případ, že je rozhodnutí elektronicky doručováno, stanovuje § 69
odst. 4 povinnost správního orgánu vydat účastníkovi na jeho
požádání stejnopis písemného
vyhotovení rozhodnutí či pouze
stejnopis výroku. Na takto poskytnutém stejnopise lze potom
vyznačit i právní moc či vykonatelnost (na vyznačování doložky
právní moci či vykonatelnosti na

elektronicky doručovaných rozhodnutích totiž zákon jinde nepamatuje).
c) zřejmé nesprávnosti v písemných vyhotoveních rozhodnutí
se nově opravují opravným usnesením, pokud byly součástí odůvodnění nebo poučení. Pokud
však došlo k nesprávnosti ve výrokové části, vydá správní orgán
opravné rozhodnutí. Forma opravy tedy nezáleží na významu nesprávnosti, ale na tom, do které
části se nesprávnost promítla.
Tolik tedy jen stručně k „vzhledu“ rozhodnutí. Příště budou
předmětem úpravy novinky
a rozdíly týkající se jeho účinků
a také vzor usnesení včetně komentáře k němu.

Městský úřad …………..
Odbor……….
Č. j.: 1234/2006

1. 2. 2006

Účastníci řízení: zde se uvedou všichni účastníci řízení včetně vedlejších
Rozhodnutí
Městský úřad……….., odbor………….., jako správní orgán příslušný podle § ….. zákona č. …….. rozhodl ve věci …………účastníka
řízení Jana Nováka, bytem ….., nar……. (hlavní účastník)
takto:
zde se uvede:
– řešení otázky, která je předmětem řízení (např. žádost se zamítá / žádosti se vyhovuje)
– právní ustanovení, podle nichž bylo rozhodováno
– označení účastníků řízení podle § 27 odst. 1
– pokud je ukládána povinnost, uvede se lhůta k jejímu splnění, popřípadě též jiné údaje potřebné k jejímu řádnému splnění (číslo bankovního spojení apod.)
– dále může výroková část obsahovat výrok o vyloučení odkladného účinku odvolání (85 odst. 2), vedlejší ustanovení (např. odkládací nebo rozvazovací podmínky apod.)
– výroková část může obsahovat jeden nebo více výroků
Odůvodnění:
zde se uvede:
– důvody výroku nebo výroků rozhodnutí:
– podklady pro vydání rozhodnutí
– úvahy, kterými se správní orgán řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
– informace o tom, jak se správní orgán vypořádal s návrhy a námitkami účastníků a s jejich vyjádřením k podkladům rozhodnutí
–
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení, kterému se oznamuje, podat ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení odvolání ke
Krajskému úřadu…….. podáním učiněným u Městského úřadu, který jej vydal. Odvolání proti tomuto rozhodnutí má/nemá odkladný
účinek (§ 83 odst. 1, § 86 odst. 1 správního řádu).
Za správnost vyhotovení:
Jméno, příjmení, funkce
oprávněné úřední osoby v. r.
Otisk úředního razítka

číslo 11/2005
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Zvláštní odborná způsobilost ve vztahu k novému
správnímu řádu
A) zveřejňování nových souborů otázek pro obecnou a zvláštní části zkoušek zvláštní odborné způsobilosti
V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, od 1. ledna 2006 a jeho aplikací do jednotlivých správních
činností došlo řadě významných změn v obecné části zvláštních
odborných způsobilostí a lze očekávat výrazné změny i ve zvláštních částech zvláštních odborných způsobilostí. Změny v obecné
části se již promítly do obsahu a zveřejňovaných souborů otázek
a odborné literatury. Obdobnou situaci lze očekávat i u souborů
zkušebních otázek a seznamů odborné literatury.
Vzhledem k velkému množství změn bylo rozhodnuto, že informace o změnách v souborech zkušebních otázek a seznamech
odborné literatury bude Institutu pro místní správu Praha (dále
jen „Institut“) poskytovat jen způsobem umožňujícím dálkový
přístup, a to prostřednictvím webové stránky www.institutpraha.cz, sekce Vzdělávání > Zkušební otázky > Soubor zkušebních otázek s tím, že u příslušného souboru otázek bude vždy
uvedeno, od kdy je platný, to znamená, od kdy se podle něj bude
zkoušet.
Jednotliví úředníci, kterým institut již zaslal sdělení o dni, místu
a času konání zkoušky, soubor zkušebních otázek a seznam odborné literatury, nebudou již individuálně obesíláni.
Úředníkům, kterým bude sdělován termín dne, místa a času konání zkoušky, bude po rozhodnutí o změně příslušným ministerstvem nebo ústředním správním úřadem zasílán aktuální soubor
zkušebních otázek a seznam odborné literatury.
Doporučení: sledovat pravidelně webové stránky institutu
pro místní správu Praha.
B) aktuální poznatky a doporučení, které vyplynuly ze standardizace obecné části zvláštní odborné způsobilosti a zapojení nového správního řádu do obecné části
Od 1. 6. 2005 došlo při ověřování zkouškou ke standardizaci
v obecné části zkoušky. Ve smyslu § 21 zákona o úřednících jsou
všichni úředníci, aniž by byl rozdíl v tom, ze kterého úřadu územního samosprávného celku přicházejí, ověřováni zkouškou z celého obsahu obecné části. Písemná část zkoušky (test) je generován
pro každý zkouškový cyklus zvlášť. Nemůže se tedy stát, že by
některý z úředníků test znal. Všichni jsou postaveni před standardní podmínky, tj. před test 30 otázek (veřejná správa, zákon
o obcích, zákon o krajích, zákon o hl. m. Praze, správní řád nový

a odlišnosti starého správního řádu). U ústní části je obsah stejný.
Úředník si losuje 3 otázky (tedy o 1 méně než dříve). Podle dílčího průzkumu uskutečněného institutem jsou úřady i úředníci s novými podmínkami seznámeni. Informační kampaň, která
probíhala od listopadu 2004, splnila svůj účel. Signální průzkum
potvrdil i předpoklad, že se zvýší neúspěšnost úředníků u písemné části, kde se vyrovnala s neúspěšností u ústní části. Alarmující je však zjištění, že 82 % neúspěšných úředníků se ke zkoušce
ZOZ připravovalo u akreditovaných vzdělávacích institucí. Připomínáme, že akreditované vzdělávací instituce byly o všech změnách také informovány.
Doporučení: územní samosprávné celky by se měly před vysláním úředníka k přípravě k ZOZ přesvědčit, že akreditovaná vzdělávací instituce přednáší úředníkům celý obsah
obecné části včetně nového správního řádu.
C) ostatní aktuální poznatky
Podle písemných sdělení řady úřadů územních samosprávných
celků dochází v poslední době ke zrušování přípravných kurzů
ke zvláštním odborným způsobilostem ze strany akreditovaných
vzdělávacích institucí. Jde o situace, kdy vzdělávací instituce zruší avizovaný kurz, který ještě není ani částečně obsazen, nebo
zruší i kurz, ve kterém jsou již zařazeni posluchači. V obou případech je důvodem neefektivnost organizování neobsazených
nebo málo obsazených vzdělávacích aktivit. Pro úplnost informace uvádíme, že aktuálně institut eviduje několik případů zrušených příprav, o kterých se institut od územních samosprávných
celků dověděl.
Doporučení: v případě, že nastane výše popsaná situace, je
nezbytně nutné se okamžitě spojit s institutem, který napomůže územnímu samosprávnému celku situaci řešit zařazením úředníka do přípravného kurzu jak v obecné, tak ve
zvláštní části zvláštní odborné způsobilosti.
Poznámka: Institut pro místní správu Praha pro rok 2006
a následující roky zvyšuje kapacity pro přípravné kurzy
k ověření zvláštní odborné způsobilosti zkouškou. Informace je možné získat na webových stránkách nebo telefonickým
dotazem na č. 974 863 501.
Jana Böhmová, odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu
telefon: 564 602 251, e-mail: bohmova.j@kr-vysocina.cz

Odbor školství, mládeže a sportu

Nová pravidla pro udělování výjimek z počtu žáků ve školách
zřizovaných obcemi
S účinností zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
dochází ke změně systému udělování výjimek z počtu dětí, žáků
a studentů ve třídách a školách. Kritéria pro povolování výjimek
a kompetence k jejich udělování byla zpřehledněna a sjednocena.
Nově pravomoc povolit výjimku podle § 23 odst. 3 jak z nejnižšího, tak z nejvyššího počtu dětí, žáků a studentů ve třídě,

studijní skupině nebo v oddělení má od 1. 1. 2005 zřizovatel
školy.
MŠMT ČR v prováděcích předpisech ke školskému zákonu
stanovuje nejnižší počet dětí, žáků a studentů v jednotlivých
druzích škol a dále také nejnižší a nejvyšší počet dětí, žáků
a studentů ve třídě, studijní skupině a oddělení. Z těchto počtů
může zřizovatel povolit výjimku +/- 4 děti, žáci.

číslo 11/2005
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Mateřské školy:
Při udělování výjimky v mateřské škole se zřizovatel řídí vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání § 2 Počty přijatých
dětí ve třídách mateřské školy:
odst. 1) Mateřská škola s jednou třídou má nejméně 15 dětí. MŠ
se dvěma a více třídami má v průměru nejméně 18 dětí
ve třídě. Je-li v obci pouze jedna MŠ s jednou třídou, má
nejméně 13 dětí, jediná MŠ v obci se dvěma a více třídami má nejméně v průměru 16 dětí ve třídě.
odst. 2) Třída mateřské školy se naplňuje do počtu 24 dětí.
odst. 3) Třída, ve které jsou zařazeny děti se zdravotním postižením, má nejméně 12 dětí a naplňuje se do počtu 19 dětí.
Základní školy:
Při udělování výjimky v základní škole se zřizovatel řídí vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky § 4 Počty žáků ve
školách a třídách:
odst. 1) Školy s výjimkou škol, uvedených v odstavcích 2 až 5,
mají nejméně 17 žáků v průměru na 1 třídu.
odst. 2) Škola tvořená jednou třídou prvního stupně má nejméně
10 žáků ve třídě.
odst. 3) Škola tvořená dvěma třídami prvního stupně má nejméně
12 žáků v průměru na 1 třídu.
odst. 4) Škola tvořená třemi třídami prvního stupně má nejméně
14 žáků v průměru na 1třídu.
odst. 5) Škola tvořená čtyřmi a více třídami prvního stupně má
nejméně 15 žáků v průměru na 1 třídu.
odst. 7) Nejvyšší počet žáků ve třídě je 30.
Povolení výjimky je možné pouze za předpokladu, že zřizovatel v případě nižšího počtu uhradí zvýšené výdaje na vzdě-

lávací činnost školy (tj. rozdíl mezi výdaji, určenými krajským
normativem, na skutečný počet žáků a skutečnou potřebou).
V případě vyššího počtu dětí nebo žáků nesmí být tento vyšší počet újmou pro kvalitu vzdělávací činnosti a zároveň musí
být splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví rámcově
stanovené v § 29 školského zákona.
U škol zřizovaných obcemi o povolení či nepovolení výjimky
v případě nižšího počtu dětí nebo žáků rozhoduje obecní zastupitelstvo podle § 84 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., neboť tato rozhodnutí (v případě udělení výjimky) znamenají zvýšené nároky
na obecní rozpočet. Rozhodnutí o povolení či nepovolení výjimky
v případě vyššího počtu dětí, žáků, které nebude mít na obecní
rozpočet vliv, by mělo podle §102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/
2000 Sb. příslušet radě obce.
Zřizovatelé těch škol, které k zahájení nového školního roku nesplňují nejnižší počty dětí nebo žáků stanovené prováděcími
vyhláškami, by měli rozhodnout v co nejkratším termínu, zda
školám výjimku z nejnižšího počtu dětí nebo žáků povolí.
Porovnání velikosti škol zřizovaných obcí v kraji Vysočina
se školami v ČR:
Průměrné počty dětí v mateřských školách na území České republiky: 59 dětí na školu
Průměrné počty dětí v mateřských školách v kraji Vysočina:
53 dětí na školu
Průměrné počty žáků v základních školách na území České republiky: 242 žáků na školu
Průměrné počty žáků v základních školách v kraji Vysočina:
198 žáků na školu
Zdeněk Ludvík, odbor školství, mládeže a sportu
telefon: 564 602 222, e-mail: ludvik.z@kr-vysocina.cz

Odbor životního prostředí

Sčítání kormoránů velkých na území kraje Vysočina
Krajský úřad kraje Vysočina
je od 1. ledna 2003 příslušný
k vyřizování žádostí o náhradu
škody dle zákona č. 115/2000
Sb., o poskytování náhrad škod
způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy (dále
jen zákona), a to u škod způsobených na území své působnosti.
Doposud byly řešeny škody
způsobené vydrou říční a kormoránem velkým. Vzhledem
k tomu, že se jedná o škody
dlouhotrvající, nikoliv okamžité, přináší s sebou jejich
prokazování řadu komplikací. Zejména prokazování výše
škod způsobených kormorány
je velmi obtížné.
Škody způsobené kormoránem
velkým rybářům působí na
území naší republiky převáž-

ně migrující a zimující ptáci
pocházející z pobřežních hnízdišť v severní a severozápadní
Evropě. Na území kraje Vysočina jsou postihovány zejména rybniční oblasti Třebíčska,
Žďárska a Velkomeziříčska.
Ke každé žádosti o náhradu
škody způsobené kormoránem je povinnou zákonnou náležitostí odborný či znalecký
posudek. Posudky se zpracovávají jako kvalifikované odhady
škody, základem pro výpočet
výše škody je počet kormoránů. Z důvodu průkaznosti počtu kormoránů je třeba doložit
pravidelné sčítání těchto jedinců na předmětných rybnících.
Sčítání mohou provádět i pracovníci rybářských organizací,
je však žádoucí doložit počty
nebo alespoň pravděpodob-

nost výskytu zjištěných ptáků
nezávislými údaji (tj. např. výsledky sčítání prováděné zpracovatelem posudku, orgánem
ochrany přírody, mysliveckým
sdružením, ČSOP nebo jinou
nevládní ekologickou organizací).
RNDr. Petr Musil, Dr. z katedry zoologie Univerzity Karlovy
v Praze, který sleduje výskyt
kormoránů na území našeho
státu, potvrzuje, že stanovení
počtu vyskytujících a lovících
kormoránů je značně obtížné. Jednotliví protahující ptáci i jejich hejna velice rychle
přelétají a pravděpodobnost
jejich zastižení může značně
kolísat. Zároveň uvádí, že v posledních 5 letech lze pozorovat
trend k větší disperzi protahujících ptáků, tj. tendenci k je-

jich častějšímu a početnějšímu
výskytu i mimo hlavní rybniční oblasti.
Z výše uvedených důvodů si
krajský úřad zajistil monitoring kormoránů velkých na vybraných rybnících své územní
působnosti
prostřednictvím
ornitologů ČSOP. Výstupem
monitoringu bude potvrzení či vyloučení výskytu těchto rybích predátorů na určitých
rybnících a jejich pravidelné
sčítání. Monitoring bude použit
jako podklad pro rozhodování krajského úřadu o vyplácení
úhrady za škodu způsobenou
uživatelům rybníků.
Martina Kratochvílová, odbor životního prostředí
telefon: 564 602 503, e-mail:
kratochvilova.m@kr-vysocina.cz
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Odbor ekonomický

Rozpočet kraje Vysočina na rok 2006
Přípravné práce na rozpočtu kraje Vysočina na rok 2006 začaly
již v srpnu letošního roku. Návrh
rozpočtu sestavuje ekonomický
odbor krajského úřadu kraje Vysočina ve spolupráci s jednotlivými odvětvovými odbory jako
správci kapitol. V první fázi přípravy (v průběhu srpna) se jednalo především o sběr finančních
požadavků správců kapitol. Poté
následuje podrobné projednávání
pracovní verze rozpočtu s odvětvovými radními a správci kapitol. Návrh rozpočtu se předkládá

do finančního výboru zastupitelstva kraje a do rozpočtové komise rady kraje a po upřesnění
jednotlivých údajů se projednává
v radě kraje za účasti správců kapitol. Předpokládáme, že konečná verze návrhu rozpočtu kraje
Vysočina na rok 2006 bude předložena v listopadu členům zastupitelstva kraje na pracovním
semináři. Konečné znění návrhu rozpočtu bude projednáno radou kraje a návrh bude zveřejněn
na úřední desce a internetových
stránkách kraje. Dne 21. 12. 2005

Nové grantové programy
z Fondu Vysočiny
Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém zasedání dne 18. 10. 2005
vyhlásilo tři nové grantové programy z Fondu Vysočiny na podporu projektů z oblasti bezpečnosti informačních systémů,
rozvoje komunikační infrastruktury a na podporu činnosti místních akčních skupin. Níže je uveden výčet vyhlášených
grantových programů a kontakt na odbory krajského úřadu,
v jejichž gesci budou programy realizovány:
BEZPEČNOST ICT – program na podporu bezpečnosti informačního systému veřejné správy a komunikační infrastruktury
(odbor informatiky, Ing. Martina Rojková, tel.: 564 602 341, rojkova.m@kr-vysocina.cz)
uzávěrka: 30. 11. 2005
WEBOVÉ STRÁNKY MĚST A OBCÍ – III – program na podporu rozvoje komunikační infrastruktury (odbor informatiky,
Ing. Martina Rojková, tel.: 564 602 341, rojkova.m@kr-vysocina.cz)
uzávěrka: 22. 11. 2005
LEADER VYSOČINY – program na podporu přípravy čerpání prostředků v rámci Evropského zemědělského fondu pro
rozvoj venkova (odbor regionálního rozvoje, Luděk Hrůza, tel.:
564 602 543, hruza.l@kr-vysocina.cz)
uzávěrka: 2. 12. 2005
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.

bude projednávání a schvalování
návrhu rozpočtu kraje Vysočina
na rok 2006 na programu jednání
zastupitelstva kraje.
Rozpočet na rok 2006 je sestavován jako vyrovnaný, celková
výše zdrojů i výdajů rozpočtu
je cca 6,8 mld. Kč. Příjmy krajského rozpočtu tvoří především
daňové příjmy (cca 3 mld. Kč)
a státní dotace na úhradu přímých výdajů obecních a krajských škol (cca 3,4 mld. Kč).
Výše daňových příjmů kraje je
upravena zákonem o rozpočto-

vém určení daní, který stanovuje
podíl krajů 8,92 % na celostátně
vybraných sdílených daních
Na straně výdajů jsou objemově
největšími kapitolami krajského
rozpočtu kapitola Školství (cca
3,7 mld. Kč), kapitola Doprava
(cca 1 mld. Kč) a kapitola Nemovitý majetek (430 mil. Kč).
Tomáš Vonka, odbor ekonomický
telefon: 564 602 284, e-mail:vonka.t@kr-vysocina.cz

Odbor lesního a vodního
hospodářství a zemedělství

Dotace na studie a projektové
dokumentace opatření k ochraně před
povodněmi
Zastupitelstvo kraje schválilo dne
18. 10. 2005 Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na studie a projektové
dokumentace opatření k ochraně
před povodněmi. Podle těchto zásad můžou obce na území kraje
Vysočina žádat o dotace na studie nebo projektové dokumentace
staveb, objektů a zařízení řešící
ochranu před povodněmi zastavěného území žadatele nebo jeho
zastavěné místní části. Minimální
vlastní podíl žadatele o dotaci je
50 % z celkových nákladů, minimální výše poskytnuté dotace je
20 000,- Kč, maximální výše poskytnuté dotace je 200 000,- Kč.
Navrhované opatření k ochraně
před povodněmi musí být realizováno na pozemcích, k nimž
má obec vlastnické či jiné právo
(dlouhodobý nájem, právo užívání apod.), přičemž území obce
muselo být v minulosti postiženo povodňovou situací. Žádost
se podává v jednom vyhotovení včetně příloh odboru lesního
a vodního hospodářství a zemědělství krajského úřadu v termínu do 15. 01. 2006. Povinnými

přílohami žádosti jsou mj. kopie
povodňového plánu obce, doklady o povodňových situacích
v minulosti, kopie dokladů prokazující vlastnické či jiné právo
k pozemkům. Poskytnutí dotací
a jejich výši schvaluje zastupitelstvo kraje, dotace se poté poskytují na základě smlouvy. Práce na
studii nebo projektové dokumentaci musí být zahájeny až po podpisu smlouvy o poskytnutí dotace
a ukončeny nejpozději do 10 měsíců od podpisu smlouvy o poskytnutí dotace. Výše uvedené
zásady včetně příloh jsou zveřejněny na internetových stránkách
Krajského úřadu kraje Vysočina
v dokumentech odboru lesního
a vodního hospodářství a zemědělství.
Radek Zvolánek, odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
telefon: 564 602 363, e-mail:
zvolanek.r@kr-vysocina.cz
Jaroslav Mikyna, odbor lesního a vodního hospodářství
a zemědělství
telefon: 564 602 267, e-mail:
mikyna.j@kr-vysocina.cz
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Odhad daňových příjmů obcí pro rok 2006 a návrh finančního vztahu
státního rozpočtu k rozpočtům obcí na rok 2006
Výhled daňových příjmů obcí pro rok 2006 dle očekávaného stavu
legislativy k 1. 1. 2006 (daňové dopady)
Tabulka č. 1

v mld. Kč

V současné době zpracovávají obce návrhy svých rozpočtů na rok
2006. Při sestavování obecních rozpočtů vycházejí obce z odhadu
daňových příjmů, přičemž je nutné vzít v úvahu, že tyto daňové
příjmy budou ovlivěny změnami daňových zákonů – zákona
o DPH a zákona o daních z příjmů. Dopadem těchto změn je snížení ve výši –4,1 mld. Kč.
V tabulce č. 1 je uveden odhad daňových příjmů obcí pro rok
2006 (predikce MF ČR). Pro úplnost sdělujeme, že podíl jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů je stanoven
ve vyhlášce MF ČR č. 328/2005 Sb.
Kritéria a propočtové ukazatele pro alokaci dotací a příspěvků zahrnutých ve finančním vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí
na rok 2006
Tabulka č. 2

Údaje vychází z návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok
2006, který m.j. obsahuje kritéria pro výpočet dotací – případně
příspěvků obcím ze státního rozpočtu.
Na rozdíl od předchozích let se mění postup pro stanovení výše
příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím. Výše příspěvku je závislá:

– na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy
– na velikosti správního obvodu vyjádřené počtem trvale bydlících obyvatel na území, v němž obecní úřad vykonává státní
správu
– na podílu velikosti správního centra a velikosti správního obvodu, kde velikost správního obvodu je vyjádřená počtem trvale
bydlících obyvatel obce.
Způsob výpočtu je uveden v příloze č. 9 k navrhovanému zákonu
o státním rozpočtu na rok 2006 a výše příspěvku na výkon státní správy pro konkrétní obce bude vypočten Ministerstvem financí ČR.
Martina Chvátalová, odbor ekonomický
telefon: 564 602 230, e-mail chvatalova.m@kr-vysocina.cz

Informace

Novinky ve Sbírce zákonů
Ztráty a nálezy
V částce 124/2005 Sbírky zákonů vydané dne 19. 9. 2005 byl
publikován pod č. 359 zákon, kterým se mění občanský zákoník a některé související zákony. Nalezenou věc je nálezce povinen (pokud není znám její vlastník) odevzdat obci, na jejímž
území k nálezu došlo. Pokud se o nalezenou věc do 6 měsíců
od jejího odevzdání její vlastník nepřihlásí, propadá věc
do vlastnictví obce, která si rovněž bude moci účtovat náklady na její úschovu.
Zákon je účinný od 1. 10. 2005.
Vyřizování stížností
V částce 129/2005 Sbírky zákonů vydané dne 26. 9. 2005 bylo
publikováno pod č. 370 nařízení vlády, kterým se zrušuje vládní vyhláška č. 150/1958 Ú. l., o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících. Postup při vyřizování stížností nově
upravuje § 175 nového správního řádu. Toto ustanovení bude
použitelné v případech, kdy je stížností napaden jakýkoliv
úkon správního orgánu učiněný podle správního řádu. V ostatních případech se bude v případě obcí a krajů postupovat podle
pravidel, která jejich rady pro vyřizování stížností schválily.
Nařízení je účinné od 1. 1. 2006.
Sbírka zákonů
V částce 133/2005 Sbírky zákonů vydané dne 1. 10. 2005 byl
publikován pod č. 380 zákon, kterým se mění zákon č. 309/
1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv,
ve znění pozdějších předpisů. Krajům a hlavnímu městu Praze
se kromě stávajících povinností, ježmají v souvislosti s nahlížením do Sbírky zákonů, stanovuje povinnost umožnit každému, kdo o to požádá, nahlížení do Úředního věstníku EU,
ve kterém jsou publikovány předpisy EU.
Zákon je účinný od 1. 1. 2006.
Zdravotnická zařízení
V částce 136/2005 Sbírky zákonů vydané dne 27. 9. 2005 byl
publikován pod č. 392 zákon, kterým se mění zákon č. 258/
2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé
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další zákony. Tímto zákonem se kromě jiného zakazuje obcím
a krajům, jež jsou zřizovateli zdravotnických zařízení, převádět taková zařízení do formy obchodních společností.
Předmětná část zákona je účinná ode dne vyhlášení.
Občanské průkazy
V částce 137/2005 Sbírky zákonů vydané dne 1. 10. 2005 byl
publikován pod č. 395 zákon, kterým se mění zákon č. 328/

1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů. Touto změnou dochází ke zrušení povinné výměny občanských průkazů pro občany starší 70 let.
Zákon je účinný od 1. 10. 2005
David Marek, odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu
telefon: 564 602 183, e-mail: marek.d@kr-vysocina.cz

Problematika brownfields konečně řešena
Hyzdí vaše město nebo obec
zchátralý průmyslový či zemědělský objekt? Taková nemovitost se nazývá brownfield
a je velmi často zatížena ekologickou zátěží. Protože pro investory představuje množství
rizik, současný trh si s takovými objekty nedokáže sám
poradit.

Vzhledem k tomu, že v současné době neexistuje dotační
titul, který by plnohodnotně řešil regeneraci těchto lokalit, se
v celorepublikovém měřítku připravuje Národní strategie regenerace brownfields. Na úrovni
krajů se pro tento účel zpracovávají vyhledávací studie pro
lokalizaci brownfields. Kraj Vy-

sočina ve spolupráci s agenturou
na podporu podnikání Czechinvest a prostřednictvím Regionální rozvojové agentury Vysočina
nasměroval ke starostům a regionalistům jednotlivých měst a obcí dotazníkové šetření. Vzhledem
k tomu, že brownfields jsou dlouhodobě neřešeným problémem,
je nutné, aby všichni oslovení vě-

novali tvorbě podkladů odpovídající pozornost.
Olga Wiesnerová, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 534, e-mail:
wiesnerova.o@kr-vysocina.cz
Jana Vičanová, Regionální
rozvojová agentura Vysočina
telefon: 567 330 418, e-mail:
vicanova@rda-vysocina.cz

Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva
kraje č. 6/2005 konaného dne 20. 9. 2005
Usnesení 0348/06/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje navržený program
jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 20. 9. 2005
Usnesení bylo přijato 31 hlasy, proti 1, zdrželo se 12.
Usnesení 0349/06/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje volí Jaroslavu Bambasovou
a Mgr. Jaromíra Brychtu ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 6/2005.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 20. 9. 2005
Usnesení bylo přijato 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0350/06/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí zprávu
o činnosti rady kraje a schvaluje zprávu o plnění usnesení zastupitelstva kraje za
první pololetí roku 2005 a navrhovaná řešení dle materiálu ZK-06-2005-02, př. 1.
odpovědnost: rada kraje, termín: 20. 9. 2005
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0351/06/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci
o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: krajský úřad, termín: 20. 9. 2005
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0352/06/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Jednací řád výborů
Zastupitelstva kraje Vysočina dle materiálu ZK-06-2005-04, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 20. 9. 2005
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0353/06/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dotaci městu
Humpolec na odstranění povodňových škod ve výši 81 700,- Kč povýšení kapitoly Požární ochrana a integrovaný záchranný systém, § 5299 Záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy o částku 81 700,- Kč snížením kapitoly Rezerva
a rozvoj kraje, Nespecifikovaná rezerva, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, o tuto částku.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor, termín: 15. 10.
2005
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0354/06/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dotaci obci Velký Rybník na odstranění povodňových škod ve výši 92 500,- Kč povýšení kapitoly Požární ochrana a integrovaný záchranný systém, § 5299 Záležitosti civilní

připravenosti na krizové stavy o částku 92 500,- Kč snížením kapitoly Rezerva
a rozvoj kraje, Nespecifikovaná rezerva, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, o tuto částku.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor, termín: 15. 10.
2005
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0355/06/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dotaci městu Pelhřimov na odstranění povodňových škod ve výši 100 000,- Kč povýšení kapitoly Požární ochrana a integrovaný záchranný systém, § 5299 Záležitosti civilní
připravenosti na krizové stavy, o částku 100 000,- Kč snížením kapitoly Rezerva
a rozvoj kraje, Nespecifikovaná rezerva, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, o tuto částku.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor, termín: 15. 10.
2005
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0356/06/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje volí paní Vlastu Vítkovou
přísedící Krajského soudu v Hradci Králové.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 20. 9. 2005
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0357/06/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje si vyhrazuje rozhodování
o poskytování jiného peněžitého plnění ve smyslu ustanovení § 10 odst. 1 písm.
j) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, členům řídicích výborů Fondu Vysočiny a rozhoduje o poskytování jiného peněžitého plnění členům řídicích výborů Fondu Vysočiny, a to
ve výši a za podmínek stanovených čl. 6 odst. 7 Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor, termín: 20. 9.
2005
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0358/06/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. u) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro udělení ceny
Vesnice Vysočiny dle materiálu ZK-06-2005-10, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 30. 9. 2005
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdrželi se 2.
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Usnesení 0359/06/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. u) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů a na základě Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina č. 12/
05 udělení ceny Vesnice Vysočiny obcím Dukovany, Častrov, Libice nad Doubravou, Vilémov, Radostín a Jakubov u Moravských Budějovic.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 30. 9. 2005
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0360/06/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí „Zprávu
o čerpání rozpočtu kraje v období leden–červenec 2005“ dle materiálu ZK-062005-12, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický, termín: září 2005
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0361/06/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Smlouvu o obhospodařování investičních nástrojů včetně její přílohy ve znění materiálu ZK06-2005-13, př. 1 a zmocňuje hejtmana kraje k udělování příslušné plné moci
v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy.
odpovědnost: odbor ekonomický, termín: 20. 9. 2005
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 1, zdrželo se 8.
Usnesení 0362/06/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje souhlasí s návrhem na podporu zavádění technologie GPS v roce 2005 dle materiálu ZK-06-2005-14 a schvaluje zásady pro poskytnutí dotací na pořízení technologie GPS dle materiálu
ZK-06-2005-14, př. 2 povýšení kapitoly Informatika, § 5521 Operační a informační střediska IZS o částku 2 000 000,- Kč snížením kapitoly Rezerva a rozvoj
kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva, o tuto částku.
odpovědnost: odbor informatiky, odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor
sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor, termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0363/06/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje souhlasí s účastí kraje Vysočina v mezinárodním projektu NaturNet-Redime a pověřuje hejtmana kraje Vysočina podpisem smlouvy o mezinárodní spolupráci na projektu NaturNet-Redime
(Consortium Agreement) mezi vedoucím projektu a partnery projektu podle materiálu ZK-06-2005-15, př. 1.
odpovědnost: odbor informatiky, termín: 30. 9. 2005
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0364/06/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje přijetí daru dle
GP č. 155-246/2004 dílu „p“ o výměře 66 m2 odděleného z pozemku par. č. 2304/
2 a nově sloučeného do pozemku par. č. 2307/1, dílu „r“ o výměře 28 m2 odděleného z pozemku par. č. st. 1 a nově sloučeného do pozemku par. č. 2307/1 a dílu „s“
o výměře 23 m2 odděleného z pozemku par. č. 58 a nově sloučeného do pozemku
par. č. 2307/1, vše v k. ú. Uhřínov u Velkého Meziříčí a obci Uhřínov z vlastnictví obce Uhřínov do vlastnictví kraje Vysočina darování dle GP č. 155-246/2004
dílu „g“ o výměře 12 m2 odděleného z pozemku par. č. 2307/1 a nově sloučeného do pozemku par. č. 58 – ostatní plocha, zeleň, dílů „v+f“ o celkové výměře
174 m2 oddělených z pozemku par. č. 2307/1 a nově sloučených do pozemku par.
č. 2304/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace a pozemku par. č. 2307/3 – ostatní plocha, zeleň o výměře 50 m2 odděleného z pozemku par. č. 2307/1, vše v k. ú.
Uhřínov u Velkého Meziříčí a obci Uhřínov, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Uhřínov dodatek č. 133 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár
nad Sázavou dle materiálu ZK-06-2005-16, př. 1 dodatek č. 134 Zřizovací listiny
Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-06-2005-16, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: listopad 2005
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0365/06/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje koupi geometrickým plánem č. 1112-21/2005 ze dne 8. 7. 2005 zaměřeného pozemku označeného
novým par. č. 1688/3 ostatní plocha, silnice o výměře 1 046 m 2 v k. ú. a obci Přibyslav od Jaroslava Servíta, bytem Niklfeldova 585, Přibyslav, za kupní cenu 35 564,Kč, do vlastnictví kraje Vysočina dodatek č. 82 Zřizovací listiny Správy a údržby
silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-06-2005-17, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: listopad 2005
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0366/06/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje prodej pozemku
par. č. st. 6696 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 30 m2 a pozemku par. č. 654/
5 ostatní plocha o výměře 109 m2 v obci a katastrálním území Třebíč do vlastnictví kupujícího TTS energo, s. r. o., Třebíč, Průmyslová 163, za kupní cenu ve výši
26 000,- Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: říjen 2005
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0367/06/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje darování pozemku par. č. 1092/3 – ost. pl., jiná plocha o výměře 325 m 2 v k. ú. a obci Studnice vytvořený GP 79-192/2005 do vlastnictví obce Studnice dodatek č. 87 Zřizovací
listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-06-2005-19, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: listopad 2005
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0368/06/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje darování pozemků par. č. 739/10 – ost. pl. silnice o výměře 2 m2, par. č. 739/11 – ost. pl. silnice o výměře 60 m2, par. č. 739/12 – ost. pl. silnice o výměře 132 m2 a par. č. 739/13 – ost
pl. silnice o výměře 12 m2 v k. ú. a obci Sedletín vytvořených GP 70-660/2004 do
vlastnictví obce Sedletín dodatek č. 81 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic
Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-06-2005-20, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: listopad 2005
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0369/06/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje přijetí daru dle
geometrického plánu č. 1215-162/2005 pozemku par. č. 2568/4 – ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 26 m2 v k. ú. a obci Třešť z vlastnictví města Třešť
do vlastnictví kraje Vysočina přijetí daru dle geometrického plánu č. 1215-162/
2005 pozemku par. č. 2567/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 81 m 2
a dále stavby odbočovacího pruhu na pozemcích par. č. 2567/5, par. č. 2568/4 a na
části pozemku par. č. 4568, vše v k. ú. a obci Třešť z vlastnictví firmy ČEPRO, a.
s., do vlastnictví kraje Vysočina dodatek č. 43 Zřizovací listiny Správy a údržby
silnic Jihlava dle materiálu ZK-06-2005-21, př. 1 dodatek č. 44 Zřizovací listiny
Správy a údržby silnic Jihlava dle materiálu ZK-06-2005-21, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: prosinec 2005
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0370/06/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje darování stavby vyřazené silnice III/34424 v délce 0,754 km, tj. od vyústění silnice III/34422 do
konce silnice v místní části Štikov včetně pozemků par. č. par. č. 701/2 – ost. plocha, silnice o výměře 255 m2 a par. č. 1205 – ost. plocha, silnice o výměře 5 634 m 2
v k. ú. a obci Slavíkov touto komunikací zastavěných do vlastnictví obce Slavíkov
dodatek č. 83 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-06-2005-22, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: listopad 2005
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0371/06/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje prodej pozemku
par. č. 1033/2 – ost. pl., silnice o výměře 5 m 2 v k. ú. Český Herálec a obci Herálec
vytvořených GP č. 377-64/2005 Luboši Kubíkovi, bytem Štursova 1664/11, Žďár
nad Sázavou za 110,- Kč dodatek č. 132 zřizovací listiny Správy a údržby silnic
Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-06-2005-23, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: listopad 2005
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0372/06/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje prodej pozemku
par. č. 1660/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 75 m 2 zaměřeného geometrickým plánem č. 725-185/2005 v k. ú. a obci Luka nad Jihlavou za kupní cenu
2 100,- Kč do vlastnictví manželů Milana a Jany Munduchových, bytem U Koupaliště 360, Luka nad Jihlavou dodatek č. 45 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Jihlava dle materiálu ZK-06-2005-24, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: listopad 2005
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0373/06/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje darování pozemku par. č. 1010/1 – ost. plocha, silnice o výměře 3 184 m2 v k. ú. a obci Rynárec do
vlastnictví obce Rynárec dodatek č. 97 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic
Pelhřimov dle materiálu ZK-06-2005-25, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: listopad 2005
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0374/06/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje nabytí pozemků pro stavbu silnice „II/353 Bohdalov – obchvat“ v rozsahu dle materiálu ZK06-2005-26, př. 1 za ceny stanovené dohodou, tj. za 50,- Kč/m 2, a cenu porostů
stanovenou podle vyhlášky č. 540/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo bezúplatným
převodem změnu usnesení 0196/03/2005/ZK ze dne 17. 5. 2005 tak, že bude doplněno o následující text: Zastupitelstvo kraje schvaluje bezúplatné nabytí pozemku
par. č. 693/15 v obci a k. ú. Rudolec, který je určen geometrickým plánem č. 1412005001/2004 ze dne 25. 3. 2005, od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, za těchto podmínek kraj Vysočina bude o tuto nemovitost řádně
pečovat a po dobu 10 let od dne jejího nabytí užívat jako pozemek pod komunikací po dobu 10 let nepřevede tento pozemek na jiného a nezřídí k němu v této době
zástavní právo nedodržení těchto povinností zavazuje kraj za každé takové poru-
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šení odvést prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
do státního rozpočtu částku rovnající se výši ceny pozemku v místě a čase obvyklé
stanovené znaleckým posudkem, a to ke dni bezúplatného převodu.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 2006
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0375/06/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje přijetí daru pozemku par. č. 704/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 10 408 m2 v k.
ú. a obci Bácovice a stavby silničního tělesa silnice III/01932 na pozemku par. č.
704/2 z vlastnictví obce Bácovice do vlastnictví kraje Vysočina dodatek č. 98
Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-06-2005-27,
př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: listopad 2005
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0376/06/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje nabytí pozemků
pro stavbu „Okružní křižovatky silnic II/411, II/152, III/15226 Moravské Budějovice“ v rozsahu a za ceny dle materiálu ZK-06-2005-28, př. 1 plus cenu porostů stanovenou podle vyhlášky č. 540/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se
provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů bezúplatné nabytí pozemku
par. č. 5213/9, ostatní plocha o výměře 84 m 2 odděleného geometrickým plánem
z pozemku par. č. 2683/3, ostatní plocha v k. ú. Moravské Budějovice od České republiky, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha za podmínek
kraj Vysočina bude o tuto nemovitost řádně pečovat a po dobu 10 let od dne jejího nabytí užívat jako pozemek pod komunikací po dobu 10 let nepřevede tento
pozemek na jiného a nezřídí k němu v této době zástavní právo nedodržení těchto
povinností zavazuje kraj za každé takové porušení odvést prostřednictvím Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových do státního rozpočtu částku rovnající
se výši ceny pozemku v místě a čase obvykle stanovených znaleckým posudkem,
a to ke dni bezúplatného převodu.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 2006
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0377/06/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje bezúplatné nabytí pozemků par. č. 328/23 – ostatní plocha, silnice, par. č. 328/24 – ostatní plocha, silnice, par. č. 328/27 – ostatní plocha, silnice, par. č. 328/28 – ostatní plocha,
silnice, par. č. 328/30 – ostatní plocha, silnice v k. ú. Pořežín, obec Velká Losenice a par. č. 2966/5 – ostatní plocha, silnice a par. č. 2966/6 – ostatní plocha, silnice
v k. ú. a obci Velká Losenice z vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina za těchto podmínek: kraj Vysočina bude o tyto nemovitosti řádně pečovat a po dobu 10 let ode
dne jejího nabytí užívat jako pozemky pod komunikací po dobu 10 let nepřevede
tyto pozemky na jiného a nezřídí k němu v této době zástavní právo nedodržení
těchto povinností zavazuje kraj za každé takové porušení odvést prostřednictvím
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do státního rozpočtu částku
rovnající se výši ceny pozemků v místě a čase obvykle stanovených znaleckým posudkem, a to ke dni bezúplatného převodu dodatek č. 135 Zřizovací listiny SÚS
Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-06-2005-29, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: listopad 2005
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0378/06/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje koupi pozemků st. par. č. 519 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 492 m2, st. par. č. 592/1 –
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1377 m2, st. par.č. 592/2 – zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 56 m2 a budovy bez č. p./č. e. – jiná stavba stojící na pozemku st. par. č. 519 a budovy č. p. 281 – jiná stavba stojící na pozemku st. par. č. 592/
2, vše v k. ú. a obci Přibyslav, do vlastnictví kraje Vysočina za dohodnutou kupní
cenu ve výši 2 000 000,- Kč od Jednoty, obchodního a výrobního družstva Havlíčkův Brod dodatek č. 84 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod
dle materiálu ZK-06-2005-30, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: do konce r. 2005
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0379/06/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje ruší usnesení č. 0181/03/
2005/ZK a schvaluje koupi pozemků par. č. 759/15 – ostatní plocha, silnice o výměře 184 m2, par. č. 759/16 – ostatní plocha, silnice o výměře 2 m2, par. č. 759/20
– ostatní plocha, silnice o výměře 345 m2 a par. č. 748/14 – ostatní plocha, silnice o výměře 502 m2 v k. ú. a obci Proseč pod Křemešníkem od Josefa Skaly ml.,
Marty Krbcové a Anny Šteflové do vlastnictví kraje Vysočina za kupní cenu
11 682,- Kč dodatek č. 84 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle
materiálu ZK-06-2005-31, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: listopad 2005
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0380/06/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 4 Zřizovací listiny Střední odborné školy, Středního odborného učiliště zemědělské-
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ho a technického a Učiliště, Humpolec, Školní 764, dle materiálu ZK-06-2005-32,
př. 1 dodatek č. 3 Zřizovací listiny Gymnázia, Vyšší odborné školy a Integrované střední školy, Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 1, dle materiálu ZK-062005-32, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: říjen 2005
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0381/06/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje bezúplatné nabytí silnice I/34 v úseku od konce větví nové mimoúrovňové křižovatky na příjezdu
od Havlíčkova Brodu po křižovatku se silnicí III/3509 (uzlový bod A019) v obci Česká Bělá.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 3 měsíce od výzvy ŘSD k převzetí vyřazované komunikace
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0382/06/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce dle materiálu ZK-06-2005-34, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, termín: trvale
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0383/06/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje předložené žádosti obcí na změny Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina v oblasti zásobování vodou ve znění materiálu ZK-06-2005-35, př. 1, tabulka 1a změnu
Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina v souvislosti s převedením 25
území obcí z území kraje Vysočina k území Jihomoravského kraje ve znění materiálu ZK-06-2005-35, př. 1 neschvaluje předložené žádosti obcí a Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko na změny Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje
Vysočina v oblasti odkanalizování ve znění materiálu ZK-06-2005-35, př. 1, tabulka 1b.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, termín:
15. 10. 2005
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0384/06/2005/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 80 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod, Žižkova 1018, Havlíčkův
Brod, dle materiálu ZK-06-2005-36, př. 1 dodatek č. 42 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Jihlava, Kosovská 16, Jihlava, dle materiálu ZK-06-2005-36, př.
2 dodatek č. 96 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov, Myslotínská
1887, Pelhřimov, dle materiálu ZK-06-2005-36, př. 3 dodatek č. 86 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč, Hrotovická 1102, Třebíč, dle materiálu ZK-062005-36, př. 4 dodatek č. 131 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad
Sázavou, Jihlavská 1, Žďár nad Sázavou, dle materiálu ZK-06-2005-36, př. 5.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, termín: 1. 10. 2005
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0385/06/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje zamítá žádost obce Strážek
o poskytnutí finanční dotace ve výši 200 tis. Kč z důvodu nesplnění kritérií pro posuzování žádostí o poskytnutí dotace nebo půjčky, která byla schválena usnesením
zastupitelstva č. 130/06/2002/ZK dne 24. 9. 2002.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství a ředitel SÚS Žďár nad Sázavou, termín: do 30. 10. 2005
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Usnesení 0386/06/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dotaci obci Police ve výši 50 000,- Kč na úhradu prokazatelné ztráty z přepravy žáků z obcí ležících na území Jihomoravského kraje rozpočtové opatření spočívající v povýšení
kapitoly Doprava, § 2221 Provoz veřejné silniční dopravy o částku 50 000,- Kč snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položka Nespecifikovaná rezerva, o tuto částku.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ekonomický, termín: říjen. 2005
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0387/06/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje převod v rámci
kapitoly Zemědělství z paragrafu 1037 ve výši 20 000 tis. Kč na paragraf 1036
poskytnutí finančních příspěvků v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití dle materiálu ZK-06-2005-39, př. 1
vzor Oznámení o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích, uvedený v materiálu ZK-06-2005-39, př. 2.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický
odbor, termín: 2005
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0388/06/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vzor Smlouvy
o poskytnutí finanční podpory krajem Vysočina na spolufinancování projektu
podpořeného ze Společného regionálního operačního programu ČR na léta 2004–
2006 dle materiálu ZK-06-2005-40, př. 1 poskytnutí finanční podpory za podmínek uvedených ve vzoru Smlouvy o spolufinancování pro projekty podané do
Společného regionálního operačního programu ČR na léta 2004–2006 v podopatření 4.2.2 Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu, a to ve výši
398 371,- Kč obci Bratřice na projekt Turistická ubytovna Bratřice (číslo projektu CZ.04.1.05/4.2.00.1/0008) 1 563 765,- Kč Městu Bystřici nad Pernštejnem na
projekt Turistické centrum Bystřice nad Pernštejnem (číslo projektu CZ.04.1.05/
4.2.00.1/0025) převod finančních prostředků ve výši 398 371,- Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet regionální a místní infrastruktura cestovního ruchu, podopatření 4.2.2. SROP.
odpovědnost: odd. Sekretariátu Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod, termín: 20. 9. 2005
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0389/06/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Smlouvu o spolupráci krajů mezi krajem Vysočina a Jihomoravským krajem podle materiálu ZK06-2005-41, př. 1.
odpovědnost: ORR, termín: září 2005
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0390/06/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje převod finančních prostředků ve výši 503 854,- Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní
účet určený k financování projektů technické asistence SROP s tím, že po obdržení podpory ze strukturálních fondů budou prostředky vráceny zpět do Fondu strategických rezerv.
odpovědnost: oddělení Sekretariátu Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS
II Jihovýchod, ekonomický odbor, termín: 20. 9. 2005
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0391/06/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje o poskytnutí
dotace subjektům uvedeným v materiálu ZK-06-2005-43, př. 1 a ve výši uvedené
v materiálu ZK-06-2005-43, př. 1 na úhradu části nákladů na zpracování projektové dokumentace k žádostem pro 1. kolo výzev do grantových schémat vyhlášených
krajem Vysočina za podmínek stanovených ve smlouvě o poskytnutí dotace na
zpracování projektové dokumentace pro 1. kolo výzev do grantových schémat dle
materiálu ZK-06-2005-43, př. 2.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: září 2005
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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řuje odbor regionálního rozvoje k předložení upravených dokumentů pro 2. kolo
výzev, výše uvedených grantových schémat, příslušné pobočce Centra pro regionální rozvoj.
odpovědnost: ORR, termín: září 2005
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0394/06/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje „Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro rok 2005 na kofinancování přípravy a realizace cyklotras a cyklostezek v kraji Vysočina“ dle materiálu ZK-06-2005-46, př. 1 a ukládá
radě kraje připravit podklady do příštího zasedání zastupitelstva kraje pro poskytnutí podpory projektům realizovaným v roce 2005 v souladu s těmito zásadami.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický, termín: říjen:2005
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0395/06/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení
účelových prostředků Základní škole Havlíčkův Brod, Nuselská 3240, ve výši celkem 93 846,- Kč na realizaci projektu Pilotní ověřování školních vzdělávacích programů na 2. stupni vybraných základních škol – PILOT Z.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín: září
2005
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0396/06/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení
účelových prostředků na projekty zavádění ICT do výuky v rámci nadstandardu
SIPVZ právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj, v celkové výši 3 064 602,- Kč dle tabulky 1 materiálu ZK-06-200549, př. 1, a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení,
které zřizují obce, v celkové výši 995 505,- Kč dle tabulky 2 materiálu ZK-062005-49, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín: září
2005
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0397/06/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení účelových prostředků pro Gymnázium Vincence Makovského, Leandra Čecha 152, Nové Město na Moravě, na 1.–3. čtvrtletí 2005 na realizaci vyhlášeného
rozvojového programu pro sportovní gymnázia a gymnázia s třídami se studijním
oborem sportovní příprava na rok 2005 ve výši 277 414,- Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, termín: září
2005
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0392/06/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje „Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina na zpracování projektové dokumentace pro další kola výzev do grantových schémat
vyhlašovaných krajem Vysočina v programovacím období 2004–2006“ dle materiálu ZK-06-2005-44, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický, termín: září 2005
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0398/06/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje účelovou dotaci
z MŠMT ČR na realizaci projektu zaměřeného na integraci romské komunity městu Jihlava pro jimi zřizovanou základní školu Jihlava, Jarní 380, ve výši 90 000,Kč dle materiálu ZK-06-2005-51.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín: září
2005
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0393/06/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Pokyny pro žadatele a příjemce podpory pro Výzvy č. V/MSP/SROP/1.1./2/2005 grantového schématu Podpora malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech
kraje Vysočina v rámci opatření 1.1. SROP a č. V/DP/SROP/1.1./2/2005 grantového schématu Podpora drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech
kraje Vysočina v rámci opatření 1.1. SROP, P/SROP/1.1./2/2005 dle materiálu ZK06-2005-45, př. 1 Prováděcí směrnice Zastupitelstva kraje Vysočina upravující
postup při realizaci grantového schématu Podpora malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1. SROP
a grantového schématu Podpora drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1. SROP, S/SROP/1.1/2/2005 dle materiálu
ZK-06-2005-45, př. 2 bere na vědomí pracovní verzi výzvy č. V/MSP/SROP/
1.1/2/2005 grantového schématu Podpora malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1 SROP dle materiálu
ZK-06-2005-45, př. 3 pracovní verzi výzvy č. V/DP/SROP/1.1/2/2005 grantového schématu Podpora drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje
Vysočina v rámci opatření 1.1 SROP dle materiálu ZK-06-2005-45, př. 4 zmocňuje radu kraje provádět formální úpravy Pokynů pro žadatele a příjemce podpory grantového schématu Podpora malých a středních podnikatelů v ekonomicky
slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1. SROP a grantového schématu Podpora drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1. SROP dle materiálu ZK-06-2005-45, př. 1 formální
úpravy Prováděcí směrnice Zastupitelstva kraje Vysočina upravující postup při
realizaci grantového schématu Podpora malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1. SROP a grantového schématu Podpora drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje
Vysočina v rámci opatření 1.1. SROP dle materiálu ZK-06-2005-45, př. 2 a pově-

Usnesení 0399/06/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení účelových prostředků základní škole Havlíčkův Brod, Nuselská 3240, ve výši
45 210,- Kč na realizaci projektu Pilotní ověřování školních vzdělávacích programů na 1. stupni vybraných základních škol – PILOT 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín: září
2005
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0400/06/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení
účelových prostředků právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských
zařízení, které zřizuje kraj, ve výši 85 638,- Kč dle materiálu ZK-06-2005-56, př. 1,
a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce, ve výši 1 112 783,- Kč dle materiálu ZK-06-2005-56, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín: září
2005
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0401/06/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení neinvestiční dotace pro Integrovanou střední školu stavební a učiliště, Jihlava, Žižkova 20, na realizaci vyhlášeného rozvojového programu Podpora dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků vzdělávacími zařízeními zřizovanými kraji na rok
2005 ve výši 2 993 000,- Kč na projekt Pedagogické centrum Vysočina – metodická podpora rozvoje škol a školských zařízení v kraji.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: září 2005
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0402/06/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení
neinvestiční dotace na realizaci vyhlášeného rozvojového programu Zpřístupnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků základních škol s ročníky pouze
I. stupně ve výši celkem 660 000,- Kč školám uvedeným v materiálu ZK-06-200558, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: září 2005
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0403/06/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení
účelových prostředků na zajištění ICT Standardu služeb v roce 2005 právnickým
osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj, v celkové výši 471 000,- Kč dle tabulky 2, právnickým osobám vykonávajícím činnost
škol a školských zařízení, které zřizují obce, v celkové výši 3 487 380,- Kč dle tabulky 1 a soukromým školám v celkové výši 10 000,- Kč dle tabulky 3 materiálu
ZK-06-2005-47, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín: září
2005
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0404/06/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dotaci městu
Humpolec ve výši 181 000,- Kč dle materiálu ZK-06-2005-52 dotaci městům
a obcím dle materiálu ZK-06-2005-52, př. 2 v celkové výši 78 000,- Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín: říjen 2005
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0405/06/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí úpravu rozpočtu účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým
osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj, dle
materiálu ZK-06-2005-54, př. 1, a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol
a školských zařízení, které zřizují obce, dle materiálu ZK-06-2005-54, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín: září
2005
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0406/06/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 8 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslová škola stavební, Střední
odborné učiliště stavební a Odborné učiliště, Třebíč, Kubišova 1214, dle materiálu ZK-06-2005-55, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: říjen
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0407/06/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje záměr převést výkon činností škol a školských zařízení při zdravotnických zařízeních pod příspěvkovou organizaci Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních
Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-06-2005-59, př. 2 s účinností od 1. 1. 2006 záměr
ukončit činnost základních škol při zdravotnických zařízeních, jejichž činnost vykonávají příspěvkové organizace dle materiálu ZK-06-2005-59, př. 3 ke dni 30. 6. 2006
sloučení příspěvkové organizace Speciální mateřská škola a Základní škola při nemocnici Pelhřimov, Slovanského bratrství 710, s příspěvkovou organizací Speciální
školy při zdravotnických zařízeních, Havlíčkův Brod, Rozkošská 2329, která je organizací přejímající dle materiálu ZK-06-2005-59, př. 4, s účinností od 1. 1. 2006
změnu názvu příspěvkové organizace Speciální školy při zdravotnických zařízeních,
Havlíčkův Brod, Rozkošská 2329, na Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Havlíčkův Brod dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Speciální školy při zdravotnických zařízeních, Havlíčkův Brod, Rozkošská
2329, dle materiálu ZK-06-2005-59, př. 5 s účinností od 1. 1. 2006 dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Speciální školy, Nové Město na Moravě, Malá
154, dle materiálu ZK-06-2005-59, př. 6 dodatek č. 3 zřizovací listiny příspěvkové
organizace Speciální školy Třebíč dle materiálu ZK-06-2005-59, př. 7 s účinností od
1. 1. 2006 dodatek č. 7 zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola, Vyšší zdravotnická škola a Speciální školy, Jihlava, Husova 54, dle materiálu ZK-06-2005-59, př. 8 s účinností od 1. 1. 2006.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: říjen 2005 a k termínům
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 3, zdrželo se 7.
Usnesení 0408/06/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje navýšení výdajů
kapitoly Školství (§ 3231 Základní umělecké školy) o částku 1 000 000,- Kč a toto
navýšení krýt snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva zvýšení závazného ukazatele příspěvku na provoz: ZUŠ Pacov, Španovského 319, o částku 144 000,- Kč
určenou na opravu koncertního křídla ZUŠ Kamenice nad Lipou, Pelhřimovská
127, o částku 95 000,- Kč určenou na opravu koncertního křídla zvýšení závazného ukazatele investiční dotace pro ZUŠ Havlíčkův Brod, Smetanovo náměstí 31,
o částku 175 000,- Kč určenou na pořízení piana investiční dotaci městu: Telč
ve výši 300 000,- Kč určenou pro ZUŠ Telč, Nám. Zachariáše z Hradce 71, na pořízení koncertního klavíru Nové Město na Moravě ve výši 217,5 tis. Kč určenou
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pro ZUŠ Jana Štursy Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, Vratislavovo náměstí 121, na pořízení klavíru neinvestiční dotaci městu Chotěboř ve výši
16,1 tis. Kč určenou pro ZUŠ Chotěboř, Náměstí T. G. Masaryka 322, na pořízení
křídlovky Polná ve výši 52,4 tis. Kč určenou pro ZUŠ Polná, Zámek 485, na opravu koncertního křídla.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, termín: do
konce roku 2005
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0409/06/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Pokyny pro žadatele a příjemce podpory pro Výzvu č. V/SROP/3.2/2/2005 grantového schématu
Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004–2005 v rámci opatření 3.2 SROP
dle materiálu ZK-06-2005-61, př. 1 Prováděcí směrnici Zastupitelstva kraje Vysočina pro Výzvu č. V/SROP/3.2/2/2005 grantového schématu Podpora sociální
integrace v kraji Vysočina 2004–2005 v rámci opatření 3.2 SROP dle materiálu
ZK-06-2005-61, př. 2 a zmocňuje radu kraje provádět formální úpravy schválených dokumentů.
odpovědnost: OŠMS, termín: září 2005
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0410/06/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatky zřizovacích listin Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Hradu Kámen, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Horácké galerie v Novém Městě na Moravě, Krajské
knihovny Vysočiny, Horáckého divadla Jihlava, Muzea Vysočiny Třebíč, Muzea
Vysočiny Havlíčkův Brod, Muzea Vysočiny Jihlava, Muzea Vysočiny Pelhřimov,
příspěvkových organizací kraje Vysočina dle materiálů ZK-06-2005-62, př. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, termín: 20. 9. 2005
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0411/06/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ve smyslu §
35 písm. u) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění,
udělení Ceny kraje Vysočina za nejkrásnější naučnou (nebo populárně-naučnou)
knihu s finančním oceněním ve výši 60 000,- Kč nakladateli knihy, které byl přidělen nejvyšší počet bodů od poroty tvořené knihovníky a odbornou veřejností
zvýšení rozpočtu kapitoly Kultura ORJ 4000, § 3317 – Výstavní činnosti v kultuře o částku 80 000,- Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva,
o částku 80 000,- Kč změnu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské knihovny Vysočiny o částku 20 000,- Kč na úhradu nákladů spojených s pořádáním slavnostního večera.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, odbor ekonomický, ředitel Krajské
knihovny Vysočiny, termín: 31. 10. 2005
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0412/06/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje v souladu s § 59
odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, navýšení dotace o částku 75 000,Kč Jihlavskému spolku amatérských filmařů na pořádání Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava 2005 snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, §
6409 Ostatní činnosti j. n., položka Nespecifikovaná rezerva o částku 75 000,- Kč
a zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, příloha Z2 Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem v roce 2005, ORJ 1800, § 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií, o částku 75 000,- Kč na
pořádání Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava 2005.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor, termín: 20. 9.
2005
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0413/06/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu kraje na předfinancování projektu Nemocnice Jihlava
s názvem „Centrum maternofetální medicíny“ ve výši 7 705 tis. Kč, které budou
poskytnuty formou půjčky s tím, že po vrácení příslušných uznatelných nákladů
z EHP/Norska budou tyto prostředky vráceny zpět kraji Vysočina; podmínky poskytnutí finančních prostředků budou upraveny při vydání rozhodnutí příslušného
orgánu kraje o poskytnutí půjčky.
odpovědnost: Nemocnice Jihlava, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, termín:
31. 12. 2005
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0414/06/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Dodatek č. 3 Zřizovací listiny Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-06-2005-66, př. 1 Dodatek č. 4 Zřizovací listiny Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2005-66, př. 2 Dodatek č. 4 Zřizovací listiny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-06-2005-66, př. 3 Dodatek č. 5 Zřizovací listiny Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2005-66, př. 4 Dodatek č. 2 Zřizovací listiny Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2005-66,
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př. 5 Dodatek č. 8 Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2005-66, př. 6 Dodatek č. 2 Zřizovací
listiny Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-200566, př. 7 Dodatek č. 2 Zřizovací listiny Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2005-66, př. 8 Dodatek č. 19 Zřizovací
listiny Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace, dle
materiálu ZK-06-2005-66, př. 9 Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Domova důchodců Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2005-66, př. 10
Dodatek č. 2 Zřizovací listiny Domova důchodců Humpolec, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2005-66, př. 11 Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Domova
důchodců Mitrov, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2005-66, př. 12
Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Domova důchodců Náměšť nad Oslavou, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-06-2005-66, př. 13 Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2005-66, př.
14 Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Domova důchodců Proseč-Obořiště, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2005-66, př. 15 Dodatek č. 1 Zřizovací listiny
Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-062005-66, př. 16 Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Domova důchodců Třebíč – Koutkova, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2005-66, př. 17 Dodatek č. 1
Zřizovací listiny Domova důchodců Třebíč – Kubešova, příspěvkové organizace, dle
materiálu ZK-06-2005-66, př. 18 Dodatek č. 3 Zřizovací listiny Domova důchodců
Třebíč – Manž. Curieových, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2005-66,
př. 19 Dodatek č. 5 Zřizovací listiny Domova důchodců Velké Meziříčí, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2005-66, př. 20 Dodatek č. 1 Zřizovací
listiny Domova důchodců Velký Újezd, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK06-2005-66, př. 21 Dodatek č. 2 Zřizovací listiny Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2005-66, př. 22 Dodatek č. 1 Zřizovací
listiny Ústavu sociální péče Jinošov, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-062005-66, př. 23 Dodatek č. 2 Zřizovací listiny Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2005-66, př. 24 Dodatek č. 1 Zřizovací
listiny Ústavu sociální péče Ledeč nad Sázavou, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2005-66, př. 25 Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Ústavu sociální péče Lidmaň, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2005-66, př. 26 Dodatek č. 1
Zřizovací listiny Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvkové organizace, dle
materiálu ZK-06-2005-66, př. 27 Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Ústavu sociální
péče Těchobuz, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2005-66, př. 28 Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Ústavu sociální péče pro dospělé Věž, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2005-66, př. 29 Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Ústavu
sociální péče Zboží, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2005-66, př. 30
Dodatek č. 2 Zřizovací listiny Psychocentra – manželské a rodinné poradny kraje
Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2005-66, př. 31.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, termín: do 20 dnů od schválení zaslat dodatky příspěvkovým organizacím
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0415/06/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje zamítá žádost obce Křižánky o poskytnutí dotace na podporu plynofikace obce Křižánky a ukládá krajskému
úřadu žadatele o zamítnutí žádosti vyrozumět.
odpovědnost: odbor životního prostředí, termín: září 2005
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Usnesení 0416/06/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení grantového
programu „Bioodpady 2005“ na podporu tvorby uceleného systému sběru nakládání
s bioodpadem dle materiálu ZK-06-2005-68, př. 1 jmenuje řídicí výbor grantového
programu „Bioodpady 2005“ ve složení ODS – Pavel Hájek, Jiří Holešák KDU-ČSL – Jiří Vondráček, Jaroslav Hulák KSČM – Ladislav Brož, Jiří Vlach ČSSD
– Miroslav Báňa, Ivana Mojžyšková SNK – Pavel Gregor, Antonín Mičán Pavla
Hájka předsedou řídicího výboru grantového programu „Bioodpady 2005“ Pavlu
Bendovou s právem hlasovacím a Evu Navrátilovou s právem poradním jako garanty
řídicího výboru grantového programu „Bioodpady 2005“ a pověřuje radu kraje, aby
v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor životního prostředí, termín: září 2005
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0417/06/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení grantového programu „Energetické využívání obnovitelných zdrojů 2005“ dle materiálu
ZK-06-2005-69, př. 1 jmenuje řídicí výbor grantového programu „Energetické využívání obnovitelných zdrojů 2005“ ve složení ODS – Ladislav Med, Daneš Burket KDU-ČSL – Jiří Blažek, Jaroslav Poborský KSČM – Bohumil
Kotlán, Jaroslav Miklík ČSSD – Vladimír Dolejš, Josef Vašíček SNK – Milan Blažek, Radek Číhal Jiřího Blažka předsedou řídicího výboru grantového
programu „Energetické využívání obnovitelných zdrojů 2005“ Josefa Klečanského s právem hlasovacím a Zdeňka Fixu s právem poradním jako garanty řídicího výboru grantového programu „Energetické využívání obnovitelných zdrojů
2005“ a pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: odbor životního prostředí, termín: 30. 9. 2005
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0418/06/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení grantového programu „Rozvoj vesnice 2005“ dle materiálu ZK-06-2005-70, př. 1 jmenuje řídicí výbor grantového programu „Rozvoj vesnice 2005“ ve složení ODS
–Vladislav Nechvátal, Jaromír Brychta KDU-ČSL – Marie Ostatnická, Hana Žáková KSČM – Milan Havlíček, Milan Plodík ČSSD – Antonín Daněk, Ladislav
Péťa SNK – Marie Černá, Zdeněk Jirsa Marii Černou předsedou řídicího výboru grantového programu „Rozvoj vesnice 2005“ Dušana Vichra s právem poradním a Luďka Hrůzu s právem hlasovacím jako garanty řídicího výboru grantového
programu „Rozvoj vesnice 2005“ a pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace
člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 20. 9. 2005
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0419/06/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení grantového na podporu rozvoje volnočasových aktivit v oblasti tělovýchovy a sportu
„Sport pro všechny 2006“ dle materiálu ZK-06-2005-71, př. 1 jmenuje řídicí
výbor grantového programu „SPORT PRO VŠECHNY 2006“ ve složení ODS
– Milan Šmíd, Pavel Trvaj KDU-ČSL – Jan Karas, Petr Kesl KSČM – Zdeněk
Dobrý, Jan Slámečka ČSSD – Jiří Běhounek, Petr Krčál SNK – Jindřich Skočdopole, Josef Bulušek Milana Šmída předsedou řídicího výboru grantového programu „SPORT PRO VŠECHNY 2006“ Vilibalda Prokopa s právem hlasovacím
Petra Horkého s právem poradním jako garanty řídicího výboru grantového programu „SPORT PRO VŠECHNY 2006“ a pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: 30. 11. 2005
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0420/06/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení grantového programu „VOLNÝ ČAS 2006“ dle materiálu ZK-06-2005-72, př. 1 jmenuje
řídicí výbor grantového programu „VOLNÝ ČAS 2006“ ve složení: ODS – Tomáš Koukal, Jan Štefáček KDU-ČSL – Jaroslav Hulák, Jiří Vondráček KSČM –
Roman Ondrušek, Jaroslava Bambasová ČSSD – Dagmar Nejedlá, Libor Joukl
SNK – Zdeňka Marková, Tomáš Homa Jaroslava Huláka předsedou řídicího výboru grantového programu „VOLNÝ ČAS 2006“ Pavlínu Zábranskou s právem
hlasovacím Jana Burdu s právem poradním jako garanty řídicího výboru grantového programu „VOLNÝ ČAS 2006“ a pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: 30. 11. 2005
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0421/06/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje záměr založení akciových společností za účelem provozování nemocnic.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, termín: 20. 9. 2005
Usnesení bylo přijato 28 hlasy, proti 16, zdržel se 1.

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. 36/2005 – 15. listopadu2005
Rada kraje č. 37/2005 – 22. listopadu2005
Rada kraje č. 38/2005 – 6. prosince 2005
Rada kraje č. 39/2005 – 13. prosince 2005

Termíny jednání Zastupitelstva kraje Vysočina
Zastupitelstvo kraje č. 8/2005 – 29. listopadu 2005
Zastupitelstvo kraje č. 9/2005 – 21. prosince 2005
Michaela Zpěváková, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 564 602 125, e-mail: zpevakova.m@kr-vysocina.cz

