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Prosinec 2005

Již v roce 2004 uzavřel kraj 
Vysočina se společností EKO-
-KOM, a. s., smlouvu o realizaci 
pilotního projektu „Intenzifi ka-
ce odděleného sběru a zajiště-
ní využití komunálních odpadů 
včetně jejich obalové složky“. 
V současné době probíhá zpra-
cování závěrečné zprávy k plně-
ní dodatku smlouvy z roku 2005 
a připravuje se návrh spolupráce 
se společností EKO-KOM, a. s., 
na rok 2006.
V roce 2005 byly v rámci pro-
jektu realizovány tyto akce:
Krajská komunikační kampaň: 
NEBUĎTE LÍNÍ, TŘIĎTE 
ODPAD – Informační kampaň 
kraje Vysočina pro větší zapoje-
ní obyvatel do třídění odpadů.
K posílení sítě odděleného sbě-
ru využitelného odpadu došlo 
prostřednictvím grantového pro-
gramu Fondu Vysočiny „Systém 
sběru a třídění odpadu 2005“. Ze 
103 došlých žádostí bylo pod-
pořeno 84 úspěšných žadatelů. 
Skladba fi nančních prostředků 
ve výši téměř 13,5 mil. Kč je ná-
sledující: 9 mil. Kč vlastní podíl 
žadatelů, 2,5 mil. Kč společnost 
EKO-KOM a 2 mil. Kč kraj Vy-
sočina.

Školení pracovníků obcí bylo 
určeno pro pracovníky obcí 
s rozšířenou působností a po-
věřených obcí kraje Vysočina, 
kteří se zabývají problemati-
kou odpadového hospodářství 
a problematikou komunálních 
odpadů.
Byla zpracována analýza 
„Dozjištění stavu a možnos-
tí nakládání s využitelnými 
složkami KO“. Vedení a ří-
zení projektu zajišťoval ří-
dicí tým projektu složený ze 
zástupců odboru životního 
prostředí, fi rmy EKO-KOM, 
a. s., a zástupců samosprávy 
kraje Vysočina. Technickou 
realizací některých částí pro-
jektu byly pověřeny odborné 
fi rmy vybrané podle zákona 
o zadávání veřejných zakázek 
a v souladu s pravidly pro za-
dávání veřejných zakázek kra-
je Vysočina.
V návaznosti na výše popsa-
né aktivity z roku 2005 máme 
připraven návrh další spolu-
práce se společností Ekokom 
pro následující rok. Předpo-
kládáme pokračování GP Sys-
tém sběru a třídění odpadů 
2006 s fi nanční alokací cca 

1,5 mil. Kč se zachováním 
minimálně 50% spoluúčas-
ti žadatele. GP program bude 
zaměřen na podporu odděle-
ného třídění bílého a barevné-
ho skla a nápojových kartonů. 
V roce 2006 bude rovněž po-
kračovat krajská komunikační 
kampaň k problematice třídění 
odpadů, při níž využijeme po-
znatků z letošního roku. Bude 
zaměřena především na inten-
zivnější působení na třídění 
odpadů málo zapojené věko-
vé skupiny občanů. Plánujeme 
zachovat dobrou tradici výmě-
ny informací a zkušeností se 
zástupci obcí s rozšířenou pů-
sobností a obcí II v rámci ško-
lení. Novinkou pro rok 2006 
bude zpracování informací 
o nakládání s využitelnými 
odpady do geografi ckého in-
formačního sytému (GIS).
Spolupráce s obcemi a se spo-
lečností EKO-KOM, a. s., 
úspěšně naplňuje společné cíle 
v oblasti odpadového hospo-
dářství kraje Vysočina.

 Eva Navrátilová, odbor ži-
votního prostředí
telefon: 564 602 522, e-mail: 
navratilova.e@kr-vysocina.cz

Spolupráce kraje se společností EKO-KOM, a. s., 
v roce 2005 a pokračování pro rok 2006
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Oznámení
Odbor životního prostředí 
a Odbor kontroly bude v prů-
běhu prvního prosincového 
týdne přemístěn na novou 
adresu Seifertova 24 a 26  
Jihlava. E-mailové spojení na 
všechny zaměstnance zůstává 
stejné, aktuální telefonické 
spojení bude k dispozici na 
internetových stránkách kraje 
www.kr-vysocina.cz nebo 
informace poskytne spojova-
telka krajského úřadu na čísle 
564 602 111.

V rámci sedmého kola pří-
jmu žádostí o finanční po-
moc z Operačního programu 
Rozvoj venkova a multi-
funkční zemědělství je mož-
no od 28. listopadu 2005 do 
21. prosince 2005 do 12.00 
hodin předkládat na regio-
nálním odboru Státního ze-
mědělského intervenčního 
fondu v Brně žádosti o do-
tace na projekty, které jsou 

v souladu s podopatřením 
2.1.4. Rozvoj venkova (podo-
patření typu LEADER+), in-
vestiční záměr: c) osvojování 
schopností. Více informací 
naleznete na internetových 
stránkách Ministerstva ze-
mědělství (www.mze.cz).

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

Podávání žádostí o dotace
na přípravu LEADER regionů

z operačního programu Zemědělství 
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Milé kolegyně, milí kolegové, 
jak jsme již předeslali v mi-
nulém čísle Zpravodaje, ten-
tokrát budeme pokračovat 
ve výčtu rozdílů, které nový 
správní řád přinese v souvis-
losti s rozhodnutími.
Rozdíl čtvrtý: Vydání roz-
hodnutí
Protože dnes podle stávající 
úpravy není zcela zřejmé, kdy 
je rozhodnutí vydáno, nový 
správní řád tento okamžik 
přesně defi nuje v § 71 odst. 2. 
Z tohoto ustanovení vyplývá, 
že rozhodnutí je vydáno oka-
mžikem, kdy:
a) správní orgán předal stej-
nopis písemného vyhotovení 
rozhodnutí k doručení (nebo 
provedl jiný úkon k doručení) 
– vyznačuje se vypraveno dne 
na stejnopise nebo zásilce
b) ústním vyhlášením roz-
hodnutí, pokud se účastník 
vzdá nároku na doručení jeho 
písemného vyhotovení
c) vyvěšením veřejné vyhláš-
ky
d) poznamenáním usnesení 
do spisu – jen u těch usnese-
ní, která se pouze pozname-
návají do spisu
Lhůta pro takto defi nované 
vydání rozhodnutí je:
– bezodkladně
– nelze-li bezodkladně – nej-
později do 30 dnů
– třicetidenní lhůtu lze pro-
dloužit až o dalších 30 dnů 
z důvodu některých proces-
ních průtahů (ústní jednání, 
místní šetření, předvolání, 
předvedení, doručování ve-
řejnou vyhláškou tomu, komu 
se doručovat nedaří, zvlášť 
složitý případ)
– kromě toho lze třicetiden-
ní lhůtu z důvodu dožádání, 
zpracovávání znaleckého po-
sudku nebo doručování do 
ciziny prodloužit o dobu tr-
vání těchto úkonů (v případě, 
že dožádaný orgán neprovede 
dožádání ve stanovené lhůtě 
nebo znalec nezpracuje posu-
dek ve lhůtě, kterou mu k to-
mu správní orgán stanovil, 

prodlužuje se o celou dobu 
úkonu, když tato doba poru-
šuje stanovenou lhůtu)
V tomto místě je třeba říci, 
že k oběma uvedeným přípa-
dům prodlužování lhůt do-
chází automaticky ze zákona 
a že povolování prodlužování 
lhůt k rozhodnutí nadřízeným 
správním orgán brzy skončí.
Rozdíl pátý: Závaznost roz-
hodnutí
Dnes účinný správní řád otáz-
ku závaznosti výslovně neře-
ší, nicméně způsob, kterým 
je pojímána v komentářích 
a aplikována soudy, se pro-
mítl beze změny do správního 
řádu nového. V důsledku toho 
je pravomocné rozhodnutí zá-
vazné pro účastníky řízení 
a pro všechny správní orgány. 
Pouze rozhodnutí ve věcech 
statusových – tedy osobního 
stavu (např. státní občanství) 
– je závazné pro každého.
Rozdíl šestý: Oznamování, 
právní moc a vykonatelnost
a) u oznamování je třeba 
upozornit na skutečnost, že 
oznamuje-li správní orgán 
rozhodnutí ústním vyhláše-
ním, je řádně doručeno oka-
mžikem ústního vyhlášení 
pouze v případě, že se účast-
ník vzdal nároku na doručení 
písemného vyhotovení. Jinak 
je řádně oznámeno až oka-
mžikem doručení tohoto pí-
semného vyhotovení.
b) institut právní moci zůstá-
vá v novém správním řádu ne-
změněn. Jen u vyznačování je 
třeba zaznamenat, že na roz-
hodnutí, které zůstává ve spi-
se, vyznačuje právní moc ten 
správní orgán, který rozhodo-
val v posledním stupni, ale 
na stejnopisech rozhodnutí ji 
vyznačuje správní orgán pr-
voinstanční. S novinkou se 
setkáváme u vykonatelnosti, 
a to v podobě výslovné úpra-
vy vykonatelnosti předběž-
né. Ta nastává v případech, 
kdy odvolání nemá odkladný 
účinek (správní orgán jej vy-
loučil).

Rozdíl sedmý: Nicotnost roz-
hodnutí
Dnes správní řád otázku nicot-
nosti výslovně neřeší, přesto 
s ní tiše počítá; důkazem jsou 
správní rozhodnutí zrušená 
správními soudy právě z důvo-
du nicotnosti.
Nový správní řád zná dva 
druhy nicotnosti jako jakési 
kvalifi kované či absolutní ne-
platnosti.
a) nicotnost zjišťovaná a pro-
hlašovaná nadřízeným správ-
ním orgánem (z důvodu 
absolutní věcné nepříslušnos-
ti)
b) nicotnost vyslovovaná sou-
dem (z ostatních důvodů) 
A na závěr se sluší pozname-
nat ještě něco o usnesení jako 
o nové formě rozhodnutí
Usnesení správní orgán vydá-
vá pouze tehdy, když to sta-
novuje zákon. V podstatě se 
můžeme setkat se dvěma dru-
hy usnesení:
a) usnesení, která se oznamu-
jí – pokud správní orgán usne-jí – pokud správní orgán usne-jí
sení oznamuje, činí to stejným 
způsobem, jako by oznamoval 
rozhodnutí ve věci. Proti ozná-
menému usnesení se lze od-
volat, nevylučuje-li to zákon, 

přičemž odvolání ovšem nemá 
odkladný účinek.
b) usnesení, která se pou-
ze poznamenávají do spisu 
– v případě takového usnesení 
je povinností správního orgá-
nu pouze účastníky vhodným 
způsobem uvědomit o jeho 
existenci. Důsledkem neozna-
mování usnesení je skutečnost, 
že se proti němu nelze odvolat 
a jediným nástrojem účastní-
ka nespokojeného s takovým 
usnesením je potom stížnost 
podle § 175. 
c) Speciálními typy usnesení 
je exekuční příkaz a exekuč-
ní výzva.
d) V § 181 nového správního 
řádu potom nalezneme „ne-
přímou novelu“ dosavadních 
právních předpisů, v jejímž 
důsledku budou správní orgá-
ny v případech, ve kterých se 
podle správního řádu vydá-
vá usnesení, vydávat usnesení
navzdory tomu, že jiný právní 
předpis (dosavadní !!!) předpo-
kládá vydání rozhodnutí.

 Eva Šarapatková,
kládá vydání 

 Eva Šarapatková,
kládá vydání 

 odbor se-
kretariátu ředitele a krajského 
živnostenského úřadu
telefon: 564 602 255, e-mail: 
sarapatkova.e@kr-vysocina.cz

Nový správní řád
11. část – ROZHODNUTÍ (pokračování)

Odbor regionálního 
rozvoje

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo na svých interneto-
vých stránkách www.mmr.cz v sekci Bytová politika tyto nové 
programy na podporu bydlení pro rok 2006: 
 Podpora výstavby podporovaných bytů
 Podpora výstavby technické infrastruktury
 Regenerace panelových sídlišť
 Podpora oprav domovních olověných rozvodů

Oproti minulosti je konečným termínem pro podávání žá-
dostí do těchto programů již 13. leden 2006! Žádosti se při-
jímají za podmínek zveřejněných na výše zmíněné internetové 
adrese prostřednictvím podatelny ministerstva pro místní roz-
voj osobně nebo poštou na adrese: Ministerstvo pro místní 
rozvoj, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1.

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

Programy podpory bydlení
pro rok 2006
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M�stský ú�ad ����.. 
Odbor���.

�.j.: 1234/2006-25         1. 2. 2006 

Ú�astníci �ízení: Jan Novák, bytem�., nar�.. 

Usnesení
M�stský ú�ad���.., odbor����.., jako správní orgán p�íslu�ný podle § �.. zákona �.
��.. rozhodl ve v�ci �ádosti ú�astníka �ízení Jana Nováka, bytem�.., nar��.  

takto:

�ízení o �ádosti ú�astníka �ízení Jana Nováka ze dne ��.. se ve smyslu § 66 odst. 1 písm. a) 
zákona �. 500/2004 Sb., správní �ád,  zastavuje

Od�vodn�ní:
Ú�astník �ízení Jan Novák (dále jen ��adatel�) podal dne ��M�stskému ú�adu�, odboru�. 
�ádost o vydání povolení��podle § .. zákona ��..

Podáním ze dne �� 2006 vzal �adatel podanou �ádost v plném rozsahu zp�t.

M�stský ú�ad proto �ízení o této �ádosti podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona �. 500/2004 Sb., 
správní �ád zastavil. 

Pou�ení:
Proti tomuto usnesení m��e ú�astník �ízení, kterému se oznamuje, podat ve lh�t� do 15 dn�
ode dne jeho oznámení, odvolání ke Krajskému ú�adu��.., podáním u�in�ným u správního 
orgánu, který jej vydal. Odvolání proti tomuto usnesení nemá odkladný ú�inek (§ 76 odst. 5, 
§ 83 odst. 1 , § 86 odst. 1 zákona �. 500/2004, správní �ád).

Za správnost vyhotovení: 

           Jméno, p�íjmení, funkce  
oprávn�né ú�ední osoby v.r.

Otisk ú�edního razítka 
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Odbor regionálního 
rozvoje

Zastupitelstvo kraje bude na svém zasedání dne 29. listopadu 
2005 projednávat nové Zásady zastupitelstva kraje Vysočina 
pro poskytování účelových dotací v rámci Programu obno-
vy venkova Vysočiny. Podle těchto zásad bude prováděn vý-
běr žádostí, a následně i poskytování dotací obcím v roce 2006 
a dalších letech. 
Je předpokládáno, že žádosti se budou přijímat v termínu od 
1. 12. 2005 do 31. 1. 2006 na úřadech příslušné obce s roz-
šířenou působností. Schválené zásady (včetně formuláře žá-
dosti) budou ihned po schválení v zastupitelstvu vyvěšeny na 
internetových stránkách kraje www.kr-vysocina.cz > Doku-
menty odborů krajského úřadu > Odbor regionálního rozvoje 
> Rozvoj a obnova venkova. Podrobnější informace přineseme 
v příštím čísle.
Subjektům, které čerpají dotaci v rámci Programu obnovy 
venkova v letošním roce, připomínáme, že vyúčtování celko-
vých nákladů projektu a závěrečná zpráva musí být předlo-
ženy na formuláři přikládaném v příloze průvodního dopisu 
smlouvy (k dispozici též na úřadu obce s rozšířenou působ-
ností nebo na internetových stránkách kraje – viz výše) nej-
později do 31. 1. 2006 na adresu úřadu obce s rozšířenou 
působností, do jehož obvodu vaše obec, svazek obcí či sdru-
žení obcí spadá. Součástí vyúčtování musí být též kopie pr-
votních účetních dokladů (včetně dokladů o úhradě celkových 
nákladů – výpisy z účtu apod.) 

 Dušan Vichr, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 541, e-mail: vichr.d@kr-vysocina.cz

Program obnovy venkova Vysočiny 
v roce 2006

Ve dnech 4. až 6. října proběhlo 
společné cvičení složek integro-
vaného záchranného systému 
(dále jen „IZS“) pod názvem 
Horizont 2005. Cvičení vy-
hlásil hejtman kraje Vysočina 
Miloš Vystrčil.
Tématem cvičení byl teroristický 
útok v blízkosti supermarketu, 
kde se tou dobou pohybovalo 
větší množství osob. Útok byl 
proveden tzv. „špinavou bom-
bou“, což je slangový výraz pro 
výbušný systém, jenž rozmetá 
radioaktivní materiál do okolí.
Cvičení proběhlo v areálu vý-
cvikového střediska Policie ČR 
Pouště nedaleko Třeště. Zúčast-
nila se jej více než stovka záchra-
nářů Hasičského záchranného 
sboru ČR, Policie ČR, zdravot-
nické záchranné služby, městské 
policie Jihlava, Českého červe-
ného kříže, sbory dobrovolných 
hasičů z Luk nad Jihlavou, Dolní 
Cerkve a Brtnice, specialisté ze 
Zdravotního ústavu v Jihlavě 
a příslušníci 153. záchranného 
praporu armády z Jindřichova 
Hradce. Posluchači Střední po-
licejní školy v Jihlavě patřičně 
„namaskováni“ imitovali zra-
něné osoby. Záchranná akce se 
rozběhla rutinním způsobem po 
tom, co byl na linku tísňového 
volání 150 ohlášen výbuch osob-
ního vozidla u supermarketu 
s větším počtem zraněných osob.
Krajské operační a informační 
středisko, které je organizačně 
zařazeno u hasičského záchran-
ného sboru (dále „HZS“), vysílá 
na místo výbuchu jednotky IZS 
dle poplachového plánu. Veli-

tel zásahu z řad HZS hodnotí 
na místě situaci a řídí činnost 
dalších složek IZS. Provádě-
ným průzkumem se potvrzuje 
zvýšená úroveň radiace a zá-
chranáři přizpůsobují taktiku 
zásahu situaci, takže se další 
činnost odehrává v ochranných 
prostředcích. Zranění jsou po-
stupně tříděni a odevzdáni do 
péče zdravotníků, policie organi-
začně zabezpečuje místo zásahu 
jednotek a vytváří podmínky pro 
práci záchranných týmů. Trvale 
je prováděn radiační průzkum. 
Na základě výsledků průzku-
mu skutečné radiační situace 
je nutno provést dekontaminaci 
osob a techniky. Tuto činnost 
provádějí hasiči společně s vo-
jáky 153. záchranného praporu. 
Osoby jsou dekontaminovány na 
speciálně vybaveném pracovišti. 
Technika záchranářů, která byla 
nasazena při zásahu, projíždí 
dekontaminační linkou a prou-
dy dekontaminačního roztoku 
ji zbavují radioaktivních částic. 
Zasahující jednotky postupně 
opouštějí místo zásahu a tragic-
kou událost připomíná jen dout-
nající vrak vozidla, v němž byl 
výbušný systém iniciován. 
Cvičení Horizont 2005 proká-
zalo, že životy, zdraví a majetek 
obyvatel kraje jsou trvale stře-
ženy funkčním bezpečnostním 
systémem, který je v případě 
nutnosti připraven k okamžitému 
zásahu.

 Jan Murárik
odbor sekretariátu hejtmana 
telefon: 564 602 122, e-mail:
murarik.j@kr-vysocina.cz

Proběhlo cvičení Horizont 2005

11. října 2005 proběhlo jed-
nání k provázanosti Vnějšího 
a Vnitřního havarijního plánu 
jaderné elektrárny Dukovany 
a s tím souvisejících otázek za 
účasti zástupců Státního úřadu 
pro jadernou bezpečnost, ČEZ, 
a. s., Krajského úřadu kraje Vy-
sočina, Krajského úřadu Jiho-
moravského kraje, Krajského 
ředitelství HZS kraje Vysočina, 
Krajského ředitelství HZS Jiho-
moravského kraje a obcí s roz-
šířenou působností dotčených 
zónou havarijního plánování 
JE Dukovany – Ivančice, Mo-
ravské Budějovice, Moravský 
Krumlov, Náměšť nad Oslavou, 
Rosice, Třebíč, Velké Meziříčí, 
Znojmo.

Jednání probíhají pravidelně 
od roku 2003. Tato jednání se 
ukázala jako prospěšná a slou-
ží pro lepší vzájemnou informo-
vanost o nových skutečnostech 
v oblasti havarijní připravenos-
ti a krizového řízení za uply-
nulý rok.
Programem letošního jedná-
ní bylo seznámení se s novými 
zkušenostmi v oblasti havarijní 
připravenosti ze strany Státního 
úřadu pro jadernou bezpečnost 
a ze strany ČEZ, a. s. – provo-
zovatele jaderné elektrárny Du-
kovany.

 Pavel Dvořák, odbor sekreta-
riátu hejtmana
telefon: 564 602 122, e-mail: 
dvorak.pavel@kr-vysocina.cz

Vnější havarijní plán JE Dukovany
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Obce a svazky obcí mohou po-
dávat žádosti o dotace dle „Zá-
sad pro poskytování účelových 
dotací z rozpočtové kapitoly 
Ministerstva pro místní rozvoj 
v rámci podprogramu Podpora 
obnovy venkova“ v následují-
cích dotačních titulech:
a) 1–4 v případě, že obec byla 
oceněna stuhou v soutěži Ves-
nice roku 2005
b) 6 v případě, že se jedná 
o projekt celostátního nebo 
mezinárodního významu
c) 7 v případě, že půjde o spo-
lečné projekty obcí oceněných 
v soutěži Vesnice roku 2005 

nebo v evropské soutěži Enten-
te Florale
d) 1–4 a 7, pokud se jedná 
o akce nebo projekty připra-
vené skupinami dětí nebo mlá-
deže za podmínky, že se tyto 
skupiny formou komunitního 
plánování prokazatelně podíle-
ly na jejich výběru a projekční 
přípravě a že se také budou po-
dílet na jejich realizaci
e) 7 v případě, že se bude 
jednat o projekty pilotního 
charakteru, jejichž metody 
a inovativní přístupy (např. 
LEADER+) mohou být vyu-
žity dalšími regiony; přednost 

bude dána projektům regionů 
s nejvyšší nezaměstnaností, 
jejichž výsledkem bude vznik 
nových pracovních míst. Do-
tace nebude poskytnuta regi-
onům, které budou podpořeny 
z programu LEADER ČR nebo 
podopatření LEADER+ Ope-
račního programu Rozvoj 
venkova a multifunkční ze-
mědělství v roce 2006 v gesci 
ministerstva zemědělství
f) 1–4 v případě, že se bude 
jednat o odstranění škod způ-
sobených živelní nebo jinou 
pohromou místního charak-
teru.

Termín na podávání žádostí je 
stanoven od 7. listopadu 2005 
do 13. ledna 2006. Žádosti 
podle bodu f) také po tomto 
termínu, a to do dvou měsíců 
po živelní nebo jiné pohromě. 
Žádosti se podávají v elek-
tronické podobě – dle písm. 
a) a f) se podávají na adrese 
http://www.isu.cz/pov, ostatní 
žádosti se podávají na adrese 
http://www3.mmr.cz/pov.

 Dušan Vichr, odbor regio-
nálního rozvoje
telefon: 564 602 541, e-mail: 
vichr.d@kr-vysocina.cz

Podávání žádostí do státního Programu obnovy venkova

V ČR je uplatňován ve fi nanco-
vání škol takzvaný duální sys-
tém. Znamená to, že provozní 
náklady škol fi nancuje jejich 
zřizovatel, případně jsou vy-
užívány další zdroje, napří-
klad z doplňkové hospodářské 
činnosti škol, ze sponzorských 
darů apod. Naopak náklady na 
mzdy pedagogických i nepeda-
gogických pracovníků, vzdě-
lávání pracovníků a některé 
učební pomůcky jsou hrazeny 
státem prostřednictvím kraj-
ského úřadu (tzv. přímé výda-
je na vzdělávání). 
1. Provozní náklady škol
Podle § 180, odst. 1 „školského 
zákona“ obec zajišťuje výdaje 
právnických osob vykonávají-
cích činnost škol a školských 
zařízení, které zřizuje, s výjim-
kou výdajů hrazených ze státní-
ho rozpočtu (přímé výdaje na 
vzdělávání) a z jiných zdrojů. 
Dále obec může těmto právnic-
kým osobám přispívat na další 
neinvestiční výdaje jinak hra-
zené ze státního rozpočtu (odst. 
2 § 180 školského zákona).
V naprosté většině je rozhodu-
jící příspěvek od zřizovatele. 
I přesto, že největší část toho-

to příspěvku je hrazena zřizo-
vatelem z rozpočtového určení 
daní, tedy z podílu obce, po-
případě kraje, na výběru daní 
státem, je část tohoto příspěv-
ku obci poskytována jako pří-
spěvek ze státního rozpočtu 
obcím na školství. Tento pří-
spěvek je přidělen krajským 
úřadem na základě schválené-
ho zákona o státním rozpoč-
tu na příslušný kalendářní rok 
a je stanoven na jedno dítě nebo 
žáka mateřské a základní ško-
ly zřizované obcí. Konkrétně 
v roce 2004 a 2005 byl schvá-
len tento příspěvek ve výši 
1 221,- Kč na jedno dítě nebo 
žáka. Skutečná výše příspěv-
ku, která byla posílána na účty 
obcí, činila 1 259,- Kč. Rozdíl 
mezi výší příspěvku ve státním 
rozpočtu a skutečnou výši pří-
pěvku je způsoben tím, že pří-
spěvek ve stáním rozpočtu se 
počítá na žáky „starého“ škol-
ního roku, krajský úřad pak 
přidělenou částku rozpočítá 
na jednotlivé obce podle počtu 
dětí a žáků aktuálního školního 
roku. Protože počty žáků klesa-
jí, vychází pak vyšší částka. Na 
rok 2006 je ve státním rozpočtu 

navrhována částka 1 282,- Kč 
na jedno dítě nebo žáka. Pro-
tože ve školním roce 2005/06 
opět poklesly počty žáků, bude 
skutečná výše příspěvku vyšší. 
Průměrné provozní náklady 
obcí na základní školy v pře-
počtu na jednoho žáka se pohy-
bují v rámci kraje v rozmezí od 
3 tisíc do cca 14 tisíc Kč. Pří-
padné investiční výdaje do bu-
dov škol tyto náklady značně 
zvyšují. 
Finanční výpomoc kraje Vy-
sočina obcím s vysokým po-
dílem školních dětí
§ 178 „školského zákona“ řeší 
povinnost obce zajistit podmín-
ky pro plnění povinné školní 
docházky. Jestliže žák plní po-
vinnou školní docházku ve ško-
le zřízené jinou obcí, je obec, ve 
které má žák místo trvalého po-
bytu, povinna hradit obci, jež 
školu zřizuje, neinvestiční vý-
daje připadající na jednoho její-
ho žáka, pokud se dotčené obce 
nedohodnou jinak. Tyto výdaje 
však obec nemusí hradit, jest-
liže sama zřizuje školu nebo 
je členem svazku obcí, který 
zřizuje školu nebo je smluvní 
stranou dohody několika obcí 

o vytvoření společného škol-
ského obvodu. V případě vy-
tvoření společného školského 
obvodu zajišťují obce výdaje 
základní školy poměrně pod-
le počtu žáků, nedojde-li k jiné 
dohodě (odst. 1 § 180 školské-
ho zákona).
Od roku 2003 poskytuje Zastu-
pitelstvo kraje Vysočina sys-
témovou podporu těm obcím 
v kraji, u nichž je podíl dětí do 
patnácti let na celkovém po-
čtu obyvatel větší nebo roven 
25 %, ve výši 1 000,- Kč na jed-
no dítě.
Celkem tyto dotace z rozpoč-
tu kraje činily v roce 2003 449 
tis. Kč, v roce 2004 552 tis. Kč 
a v roce 2005 274 tis. Kč. 
2. Přímé výdaje na vzdělá-
vání
(Vzhledem k rozsahu materiá-
lu najdete pokračování v příš-
tím čísle Zpravodaje.)

 Alena Vlachová, odbor škol-
ství, mládeže a sportu
telefon: 564 602 837, e-mail: 
vlachova.a@kr-vysocina.cz 

 Zdeněk Ludvík, odbor škol-
ství, mládeže a sportu
telefon: 564 602 222, e-mail: 
ludvik.z@kr-vysocina.cz

Základní údaje o duálním fi nancování ve školství

Odbor školství, mládeže a sportu
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Odbor dopravy a silničního hospodářství

Věstník právních předpisů kraje 
Vysočina, kterým bylo vyhláše-
no nařízení č. 4/2005, byl rozeslán 
obcím dne 8. srpna 2005. Nařízení 
je právním předpisem kraje obec-
ně závazným, vydaným na zákla-
dě výslovného zmocnění zákona, 
v tomto případě ustanovením § 
27 odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích. 
Důvodem pro zařazení uvede-
né komunikace mezi úseky v zi-
mě neudržované byla skutečnost, 
že se jedná o silnici, na níž není 

provozována osobní linková do-
prava a na níž není nutno pro její 
nepatrný dopravní význam vyko-
návat zimní údržbu, což vyplývá 
z ustanovení § 42 odst. 1 vyhlášky 
č. 104/1997 Sb., kterou se prová-
dí zákon o pozemních komuni-
kacích. Návrh neudržovaných 
úseků byl projednán se Správa-
mi a údržbami silnic kraje Vyso-
čina jako správci komunikací se 
znalostí místních poměrů, Hasič-
ským záchranným sborem kraje 
Vysočina a prostřednictvím odbo-

ru zdravotnictví a sociálních věcí 
Krajského úřadu kraje Vysoči-
na se Zdravotnickou záchrannou 
službou kraje Vysočina a odděle-
ním dopravní obslužnosti odbo-
ru dopravy. 
Na základě vydaného naříze-
ní zpracovávaly Správy a údrž-
by silnic, příspěvkové organizace 
kraje Vysočina, v souladu s vý-
še uvedeným zákonem a vyhláš-
kou Zimní operační plán, který 
byl předložen do 30. 9. 2005 na 
Ministerstvo dopravy ČR. Mi-

nisterstvo dopravy ČR vydalo 
schvalovací doložku ke všem plá-
nům zimní údržby silniční sítě na 
zimní období 2005/2006. Vydá-
ním schvalovacích doložek se 
plány zimní údržby stávají závaz-
nými dokumenty pro dané zimní 
období, podle kterého je povin-
ností správce komunikace zimní 
údržbu provádět. 

 Ladislav Staněk,  odbor do-
pravy a silničního hospodářství
telefon: 564 602 235, e-mail: 
stanek.l@kr-vysocina.cz

Neudržované úseky silnic v zimním období

Kalendář pro jízdní řády veřejné linkové osobní dopravy 2005/2006 
jízdní řády platí od neděle 11. prosince 2005 do soboty 9. prosince 2006

Školní prázdniny (vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školní-
ho roku):
 vánoční: od 23. prosince 2005 do 2. ledna 2006, vyučo-

vání končí ve čtvrtek 22. prosince 2005 a začí-
ná v úterý 3. ledna 2006 

 pololetní: pátek 3. února 2006 
 jarní:
 6.–12. 2. 2006:  Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-

-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, 
Domažlice, Tachov, Louny, Prostějov, Karviná 

 13.–19. 2. 2006:  Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov,, 
Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, 
Děčín, Přerov, Frýdek-Místek

 20.–26. 2. 2006: Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, 
Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakov-
ník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň- jih,  
Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín 

 27.2.–5. 3. 2006:  Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Se-
mily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, 

Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, 
Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál 

 6.–12. 3. 2006: Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, 
Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, 
Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šum-
perk, Opava, Jeseník

 13.–19. 3. 2006: Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějo-
vice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Par-
dubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, 
Ostrava-město 

 velikonoční: čtvrtek 13. dubna a pátek 14.dubna 2006  
 hlavní: od 1. července do 1. září 2006, vyučování kon-

čí v pátek 30. června a začíná v pondělí 4. září 
2006  

 podzimní: čtvrtek 26. října a  pátek  27. října 2006

 Zdeněk Navrkal, odbor dopravy a silničního hospodářství
telefon: 564 602 257, e-mail: navrkal.z@kr-vysocina.cz 

Termíny změn jízdních řádů vyhlášené MD podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů:
neděle 26. února 2006, neděle 28. května 2006
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Ekonomika kraje rozhodně nezaostává
Vysočina je lidmi z okolních krajů většinou vnímána jako zaostalý, hospodářsky slabý region. Poslední čísla Českého statistického 
úřadu o regionální výši hrubého domácího produktu (HDP), jež je základním ukazatelem, kterým se měří výkonnost ekonomiky, však 
tato klišé vyvrací.
Hospodářství České republiky zaznamenává od roku 2000 každoroční nárůst, který byl nejnižší v roce 2002 (1,5 %), nevyšší v roce 
2004 (4,7 %) a pro rok 2005 je odhadován více než pětiprocentní růst. V krajích kolísá výše růstu (poklesu) regionálního HDP poněkud 
výrazněji než na celostátní úrovni. Během let 2000 až 2004 byl průměrný růst HDP na Vysočině téměř pokaždé vyšší než celorepubli-
kový průměr, a to kromě roku 2002, kdy byla výše HDP Vysočiny nižší než v předchozím roce, čili se jednalo o reálný pokles výkonu 
ekonomiky. V následujících letech se však Vysočina opět dostala do výrazných kladných hodnot, které převyšovaly průměr ČR.
V mezikrajském srovnání ve výši HDP na obyvatele jednoznačně dominuje Praha, přičemž pouze naše hlavní město překračuje celo-
státní průměr (na obrázku č. 2 nejsou úmyslně vyznačeny hodnoty za Prahu, protože by se tak vytratily rozdíly mezi ostatními kraji). 
Žádný z ostatních krajů ČR nedosahuje průměru ČR, nejblíže k němu má Jihomoravský kraj. Vysočina je celkově sedmá, čili v prv-
ní polovině mezi všemi kraji. 

Obr. 1: Růst HDP ve stálých cenách (předchozí rok = 100) v kraji Vysočina a v ČR v letech 2000–2004

��

���

���

���

���

���� ���� ���� ���� ����

��������
��

Obr. 2: HDP na obyvatele (ČR = 100) v krajích ČR v roce 2004
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Zdroj dat (oba grafy): ČSÚ Praha, 2005

 Václav Novák, odbor regionálního rozvoje, telefon: 564 602 542, e-mail: novak.v@kr-vysocina.cz

Vysočina v číslech
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Nadace rozvoje občanské spo-
lečnosti (NROS) zveřejnila 
2. výzvu k podávání žádostí ne-
státních neziskových organizací 
(NNO) v rámci dvou tzv. Glo-
bálních grantů fi nancovaných 
z Evropského sociálního fon-
du (ESF) a státního rozpočtu 
ČR. První Globální grant, ur-
čený organizacím realizujícím 
projekty na území hl. m. Pra-
ha, je vyhlášen v rámci Jednot-
ného programového dokumentu 
pro Cíl 3 (JPD 3). Druhý Glo-
bální grant podpoří neziskové 

organizace realizující projekty 
na území celé ČR mimo Prahu, 
a to pod Operačním programem 
rozvoje lidských zdrojů (OP 
RLZ). Globální granty jsou ur-
čeny pouze pro NNO poskytující 
sociální služby skupinám ohro-
ženým sociálním vyloučením 
a jejich hlavním cílem je posílit 
kapacity těchto žadatelů. 
Zatímco si nestátní neziskové 
organizace, poskytující sociál-
ní služby v Praze, rozdělí mezi 
sebe celkem 14 milionů Kč, pro 
projekty realizované ve zby-

lých 13 krajích ČR je k dispo-
zici 45 milionů. Získané granty 
pokryjí 100 % uznatelných ná-
kladů projektu, který může tr-
vat maximálně 18 měsíců a měl 
by být uskutečněn ve spoluprá-
ci s dalšími partnery. Maximál-
ní výše získaného grantu může 
dosáhnout 650 tisíc Kč, mini-
mální 150 tisíc Kč. Žádosti je 
možné podávat od 21. listopa-
du 2005 do 31. ledna 2006 (do 
16.00 hod.). 
Z Globálních grantů, které jsou 
začleněny pod prioritu 2 (Soci-
ální integrace a rovné příleži-
tosti) výše uvedených programů 
(JPD 3 a OP RLZ), budou fi -
nancovány především tako-
vé aktivity, jakými jsou rozvoj 
a realizace vzdělávacích pro-
gramů zaměřených na zlepšení 
kvality a dostupnosti sociálních 
služeb, rozvoj a realizace pro-
gramů pro vzdělávání školitelů 
a vzdělavatelů z řad NNO o uží-
vání moderních metod sociální 
práce a sociálních služeb, rozvoj 
a realizace poradenských služeb 
s dopadem na sociální začlenění 
ohrožených skupin a trh práce, 
zajištění odborného vzdělávání 
pracovníků či zajištění speciál-
ních služeb skupinám ohrože-
ným sociálním vyloučením.
Hlavními cílovými skupina-
mi, se kterými budou podpoře-
né NNO pracovat, jsou zejména 
dlouhodobě nezaměstnaní, oso-
by se zdravotním postižením 
a duševním onemocněním, oso-
by pečující o dítě a další členy 
rodiny, mládež ze znevýhod-
něného sociálního prostředí, 
příslušníci romské komunity, 
etnické menšiny, osoby z odliš-
ného sociokulturního prostře-
dí včetně migrantů, osoby bez 
přístřeší, osoby po výkonu tres-
tu, oběti obchodu s lidmi, oběti 
trestné činnosti, domácího násilí 
a osoby komerčně zneužívané.
NROS při administraci Glo-
bálního grantu mimo Prahu 
spolupracuje s regionálními 
partnery, kterými jsou pracov-
níci krajských úřadů. Na Vyso-

čině jsou jimi Petr Holý z odboru 
regionálního rozvoje a Alena 
Řehořová z odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví. Jejich úlo-
hou je poskytování konzultací 
žadatelům z řad NNO, zajištění 
distribuce žádostí v příslušném 
kraji, a především podílení se na 
hodnocení projektů. 
V prosinci (7. prosince od 10.00 
do 14.00 hod.) je v kraji Vyso-
čina pro potenciální zájemce 
připraven bezplatný seminář. 
Pracovníci NROS se také osob-
ně chystají v jednotlivých 
krajích pořádat bezplatné kon-
zultace.
V 1. kole výzvy, která byla 
vyhlášena na počátku tohoto 
roku, bylo v rámci obou Glo-
bálních grantů rozděleno cel-
kem 82 milionů korun mezi 
135 projektů po celé republi-
ce. Žadatelé z Vysočiny a Ji-
homoravského kraje získali na 
své projekty více než 11,5 mil 
Kč (úspěšně bylo podpořeno 20 
žádostí ze 47 podaných). Glo-
bální granty jsou jediným opat-
řením v rámci Strukturálních 
fondů EU, které je vyhrazeno 
jen nestátním neziskovým or-
ganizacím. 
Úplný text výzvy a další po-
drobnější informace mohou zá-
jemci získat na internetových 
stránkách NROS: www.nros.cz 
(Programy NROS) nebo na ofi -
ciálních stránkách Evropského 
sociálního fondu: www.esfcr.cz 
a na stránkách kraje Vysočina 
(www.kr-vysocina.cz, v levém 
sloupci pod rubrikou Finanč-
ní zdroje z EU > Operační pro-
gram Rozvoj lidských zdrojů > 
Opatření 2.3).
Veškeré dotazy ohledně vyhlá-
šené výzvy je možné posílat na 
mailové adresy global@nros.cz 
a holy.p@kr-vysocina.cz. 

 Petr Holý, odbor regionální-
ho rozvoje
telefon: 564 602 538, e-mail: 
holy.p@kr-vysocina.cz

 David Stulík
telefon: 233 356 173, e-mail:
david.stulik@nros.cz

Soutěž Zlatý erb o nejlepší we-
bové stránky a elektronické 
služby měst a obcí bude v roce 
2006 uspořádána již poosmé. 
Kraj Vysočina ve spolupráci 
se Sdružením Zlatý erb připra-
vuje opět své krajské kolo sou-
těže, jejímž cílem je podpořit 
modernizaci měst a obcí kraje 
prostřednictvím rozvoje infor-
mačních služeb. Vítězové kraj-
ského kola, které určí porota 
jmenovaná krajským úřadem, 
postoupí do kolo celostátního. 
Opět se bude soutěžit ve třech 
kategoriích:
a) nejlepší webové strán-
ky města (včetně magistrátů, 
městských částí a obvodů)
b) nejlepší webové stránky 
obce
c) nejlepší elektronická služba
Soutěžící našeho kraje se pra-
videlně umisťují mezi fi nalisty 
a vítězi soutěže Zlatý erb, proto 

věříme, že nový ročník soutěže 
a jeho krajské kolo opět potvr-
dí dobrou práci našich samo-
správ. Sledujte stránky soutěže 
http://zlatyerb.obce.cz na por-
tálu Města a obce online, kde 
bude v prosinci 2005 zahájen 
příjem tzv. „ohlášení“, který-
mi se mohou obce přihlásit do 
soutěže a upozornit na novinky 
na svých webových stránkách. 
Zatím je dost času na prověření 
kvality stránek, aktuálnost ob-
sahu a doplnění např. úředních 
desek podle nového Správního 
řádu. Těšíme se na další ročník 
Zlatého erbu.

 Martina Rojková, odbor in-
formatiky
telefon: 564 602 341, e-mail: 
rojkova.m@kr-vysocina.cz 

 Jan Savický, Česká vydava-
telská pro internet
telefon: 567 311 772, e-mail: 
jan.savicky@webhouse.cz

Zlatý erb 2006

Odbor informatiky

Nadace rozvoje občanské společnosti vyhlásila 2. kolo
Globálních grantů pro nestátní neziskové organizace
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Usnesení 0422/07/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje upravený pro-Usnesení 0422/07/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje upravený pro-Usnesení 0422/07/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
gram jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 18. 10. 2005
Usnesení bylo přijato 27 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.

Usnesení 0423/07/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje volí PhDr. Zdeňka Dobré-
ho, Dr., Ing. arch. Jaroslava Huňáčka ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitel-
stva kraje č. 7/2005.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 18. 10. 2005
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 0424/07/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí zprávu Usnesení 0424/07/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí zprávu Usnesení 0424/07/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje, termín: 18. 10. 2005
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0425/07/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci Usnesení 0425/07/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci Usnesení 0425/07/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: krajský úřad, termín: 18. 10. 2005
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0426/07/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dotaci z rozpoč-Usnesení 0426/07/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dotaci z rozpoč-Usnesení 0426/07/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
tu kraje z kapitoly Požární ochrana a IZS obci Mnich na rozvoj akceschopnosti 
jednotky požární ochrany kategorie JPO V s CAS ve výši 7 500,- Kč dle materi-
álu ZK-07-2005-04, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 31. 10. 2005
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0427/07/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  poskytnutí do- poskytnutí do-
tace na úhradu nákladů účtovaných auditorem za provedení přezkoumání hospo-
daření za rok 2004 obcím a DSO podle materiálu ZK-07-2005-05, př. 1  přesun  přesun 
rozpočtových prostředků ve výši 208 127,- Kč z kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, 
§ 6409 Ostatní činnosti, položky nespecifikovaná rezerva, do kapitoly Zastupi-
telstvo kraje (ORJ 1400, § 3636 Územní rozvoj) za účelem úhrady těchto dotací.
§ 6409 Ostatní činnosti, položky nespecifikovaná rezerva, do kapitoly Zastupi-
telstvo kraje (ORJ 1400, § 3636 Územní rozvoj) za účelem úhrady těchto dotací.
§ 6409 Ostatní činnosti, položky nespecifikovaná rezerva, do kapitoly Zastupi-

odpovědnost: odbor kontroly, ekonomický odbor, termín: 10. 11. 2005
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0428/07/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  darování po- darování po-
zemku par. č. 765/2 ostatní plocha, neplodná plocha o výměře 1 534 m2 v k. ú. 

Dolní Bobrová a obci Bobrová z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce 
Bobrová  dodatek č. 139 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sáza-
Dolní Bobrová a obci Bobrová z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce 

 dodatek č. 139 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sáza-
Dolní Bobrová a obci Bobrová z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce 

 dodatek č. 139 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sáza-
vou dle materiálu ZK-07-2005-06, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 2005
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0429/07/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  darování po- darování po-
zemku par. č. 94/2 ostatní plocha, neplodná plocha o výměře 713 m2 v k. ú. a ob-
ci Číhošť z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Číhošť 
zemku par. č. 94/2 ostatní plocha, neplodná plocha o výměře 713 m
ci Číhošť z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Číhošť 
zemku par. č. 94/2 ostatní plocha, neplodná plocha o výměře 713 m

 dodatek č. 85  dodatek č. 85 
Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-07-
2005-07, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 2005
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0430/07/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  darování po- darování po-
zemků par. č. 1553/5 ost. plocha, jiná plocha o výměře 159 m2, par. č. 1553/6 – 
ost. plocha, jiná plocha o výměře 186 m2, par. č. 1553/7 – ost. plocha, jiná plocha 
o výměře 7 m2 a par. č. 1553/8 – ost. plocha, jiná plocha o výměře 44 m2, vše v k. 
ú. a obci Nové Veselí vytvořených geometrickým plánem č. 497-12/2005 z vlast-
nictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Nové Veselí  dodatek č. 136 Zřizova- dodatek č. 136 Zřizova-
cí listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-07-2005-08, 
nictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Nové Veselí 
cí listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-07-2005-08, 
nictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Nové Veselí 

př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 2005
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0431/07/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  darování dle  darování dle 
geometrického plánu č. 139-314/2005 vytvořených pozemků par. č. 4559/3 – ost. 
plocha, jiná plocha o výměře 39 m2, par. č. 4704/2 – ost. plocha, ost. komunik-
ce o výměře 46 m2, par. č. 4704/3 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 24 m2 

a par. č. 4705/1– ost. plocha, ost. komunikace o výměře 370 m2, vše v k. ú. Pří-
jemky, obec Chotěboř z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř 
 dodatek č. 86 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle ma- dodatek č. 86 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle ma-

teriálu ZK-07-2005-09, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 2005
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0432/07/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje formou směn-Usnesení 0432/07/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje formou směn-Usnesení 0432/07/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
né smlouvy:  převod geometrickým plánem č. 177-41/2005 ze dne 19. 5. 2005  převod geometrickým plánem č. 177-41/2005 ze dne 19. 5. 2005 
zaměřeného dílu „a“ pozemku par. č. 1088/10 o výměře 23 m2, sloučeného do 

Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva kraje
č. 7/2005 konaného dne 18. 10. 2005

Informace

Provoz na pozemních komunikacích 
V částce 142/2005 Sbírky zákonů vydané dne 17. 10. 2005 byl 
publikován pod č. 411 zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 
Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách někte-
rých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., 
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/
2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k ří-
zení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, a některé další zákony. Dlouho diskutova-
ná novela zákona o provozu na pozemních komunikacích zavá-
dí řadu změn v pravidlech provozu na pozemních komunikacích 
a ve způsobu trestání za jejich nedodržování – zavádí tzv. bodový 
systém trestání za přestupky, posiluje pravomoci Policie ČR.
Zákon je účinný od 1. 7. 2006.
Podnikání v zemědělství
V částce 154/2005 Sbírky zákonů vydané dne 10. 11. 2005 byl pu-
blikován pod č. 441 zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., 

o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další záko-
ny. Novela přináší řadu změn pro podnikatele v zemědělství, nově 
například vzniká možnost požádat o vyřazení z evidence samo-
statně hospodařících rolníků.
Zákon je účinný od 10. 11. 2005.
Správa daní
V částce 155/2005 Sbírky zákonů vydané dne 11. 11. 2005 byl pu-
blikován pod č. 444 zákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., 
o územních fi nančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, 
a některé další zákony. Řada pravomocí v oblasti správy daní 
a kontroly v této oblasti přechází z územních fi nančních orgánů 
na celní úřady. 
Převážná část zákona je účinná od 1. 1. 2006.

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

Novinky ve Sbírce zákonů
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pozemku par. č. 1193 v k. ú. Ústí u Humpolce a obci Ústí do vlastnictví Františ-
ka Palána, bytem Ústí 91 
pozemku par. č. 1193 v k. ú. Ústí u Humpolce a obci Ústí do vlastnictví Františ-
ka Palána, bytem Ústí 91 
pozemku par. č. 1193 v k. ú. Ústí u Humpolce a obci Ústí do vlastnictví Františ-

 nabytí geometrickým plánem č. 177-41/2005 ze dne  nabytí geometrickým plánem č. 177-41/2005 ze dne 
19. 5. 2005 nově zaměřených pozemků par. č. 25/7 ostatní plocha, silnice o výmě-
ře 6 m2, par. č. 25/8 ostatní plocha, silnice 3 m2 a dílu „d“ pozemku par. č. 1193 
o výměře 16 m2 sloučeného do pozemku par. č. 1088/10, všechny v k. ú. Ústí 

, par. č. 25/8 ostatní plocha, silnice 3 m
 sloučeného do pozemku par. č. 1088/10, všechny v k. ú. Ústí 

, par. č. 25/8 ostatní plocha, silnice 3 m  a dílu „d“ pozemku par. č. 1193 
 sloučeného do pozemku par. č. 1088/10, všechny v k. ú. Ústí 

 a dílu „d“ pozemku par. č. 1193 

u Humpolce a obci Ústí do vlastnictví kraje Vysočina 
o výměře 16 m
u Humpolce a obci Ústí do vlastnictví kraje Vysočina 
o výměře 16 m  sloučeného do pozemku par. č. 1088/10, všechny v k. ú. Ústí 
u Humpolce a obci Ústí do vlastnictví kraje Vysočina 

 sloučeného do pozemku par. č. 1088/10, všechny v k. ú. Ústí 
 dodatek č. 46 Zřizovací  dodatek č. 46 Zřizovací 

listiny Správy a údržby silnic Jihlava dle materiálu ZK-07-2005-10, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: leden 2006
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0433/07/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  koupi pozem- koupi pozem-
ku par. č. 709/4 – orná půda o výměře 20 m2 v k. ú. a obci Jaroměřice nad Rokyt-
nou od Františka Holčapka, Šebkovice 152, za kupní cenu 702,- Kč do vlastnictví 
ku par. č. 709/4 – orná půda o výměře 20 m
nou od Františka Holčapka, Šebkovice 152, za kupní cenu 702,- Kč do vlastnictví 
ku par. č. 709/4 – orná půda o výměře 20 m  v k. ú. a obci Jaroměřice nad Rokyt-
nou od Františka Holčapka, Šebkovice 152, za kupní cenu 702,- Kč do vlastnictví 

 v k. ú. a obci Jaroměřice nad Rokyt-

kraje Vysočina  dodatek č. 88 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle  dodatek č. 88 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle 
materiálu ZK-07-2005-11, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 2005
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0434/07/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  koupi pozem- koupi pozem-
ků par. č. 222/4 – ostatní plocha, silnice o výměře 86 m2, par. č. 423/6 – ostatní 
plocha, silnice o výměře 159 m2, par. č. 423/11 – ostatní plocha, silnice o výmě-
ře 2 313 m2 a dle geometrického plánu č. 95-139/2005 vytvořených pozemků par. 
č. 446/12 – ostatní plocha, silnice o výměře 15 m2 a par. č. 446/13 – ostatní plo-
cha, silnice o výměře 2 228 m2, vše v k. ú. a obci Střítež pod Křemešníkem, od 
manželů Miroslava a Marie Urbanových do vlastnictví kraje Vysočina za kupní 
cenu 105 622,- Kč  Dodatek č. 101 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pel- Dodatek č. 101 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pel-
hřimov dle materiálu ZK-07-2005-12, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: prosinec 2005
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0435/07/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  koupi dle geo- koupi dle geo-
metrického plánu č. 187-20341/2004 nově odděleného pozemku par. č. 1876/6 – 
ostatní plocha, silnice o výměře 216 m2 v k. ú. a obci Vyklantice za kupní cenu 
4 540,- Kč ze spoluvlastnictví manželů Antonína Zíky a Anny Zíkové a manže-
lů Vlastimila Prušky a ing. Stanislavy Pruškové do vlastnictví kraje Vysočina 
 Dodatek č. 100 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materi- Dodatek č. 100 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materi-

álu ZK-07-2005-13, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: leden 2006
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0436/07/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  přijetí daru  přijetí daru 
pozemku par. č. 503 – ostatní plocha, silnice o výměře 7581 m2 v k. ú. Karasín 
a obci Bystřice n. Pernštejnem z vlastnictví města Bystřice nad Pernštejnem do 
vlastnictví kraje Vysočina  darování pozemků par. č. 2984/4 – ostatní plocha,  darování pozemků par. č. 2984/4 – ostatní plocha, 
ostatní komunikace o výměře 311 m2 par. č. 3217/17 – ostatní plocha, ostatní ko-
munikace o výměře 82 m2 par. č. 3217/18 – ostatní plocha ostatní komunikace 
o výměře 313 m2 a par. č. 3217/19 – ostatní plocha ostatní komunikace o výmě-
ře 4361 m2 v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem v vlastnictví kraje Vysočina 
do vlastnictví města Bystřice nad Pernštejnem  dodatek č. 140, Zřizovací listi- dodatek č. 140, Zřizovací listi-
ny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-07-2005-14, př. 1 
do vlastnictví města Bystřice nad Pernštejnem 
ny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-07-2005-14, př. 1 
do vlastnictví města Bystřice nad Pernštejnem 

 dodatek č. 141 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle 
ny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-07-2005-14, př. 1 
 dodatek č. 141 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle 

ny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-07-2005-14, př. 1 
 dodatek č. 141 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle 

materiálu ZK-07-2005-14, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 2005
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0437/07/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  přijetí daru po- přijetí daru po-
zemků par. č. 3084/1 – ostatní plocha, silnice o výměře 633 m2 a par. č. 3085/20 
– ostatní plocha, silnice o výměře 27 m2 v k.ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem 
z vlastnictví města Bystřice nad Pernštejnem do vlastnictví kraje Vysočina  da- da-
rování stavby komunikace na pozemku par. č. 169/3 v k. ú. a obci Bystřice nad 
Pernštejnem z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Bystřice nad Pern-
štejnem  dodatek č. 137 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sáza-
Pernštejnem z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Bystřice nad Pern-

 dodatek č. 137 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sáza-
Pernštejnem z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Bystřice nad Pern-

 dodatek č. 137 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sáza-
vou dle materiálu ZK-07-2005-15, př. 1  dodatek č. 138 Zřizovací listiny Správy  dodatek č. 138 Zřizovací listiny Správy 
a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-07-2005-15, př. 2.
vou dle materiálu ZK-07-2005-15, př. 1 
a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-07-2005-15, př. 2.
vou dle materiálu ZK-07-2005-15, př. 1  dodatek č. 138 Zřizovací listiny Správy 
a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-07-2005-15, př. 2.

 dodatek č. 138 Zřizovací listiny Správy 

odpovědnost: odbor majetkový, termín: prosinec 2005
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0438/07/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje uzavření smlou-Usnesení 0438/07/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje uzavření smlou-Usnesení 0438/07/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
vy o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina a městem Velké Meziříčí, 
kterou budou do vlastnictví města Velké Meziříčí převedeny stavba tělesa sou-
časné silnice III/0028 včetně součástí a příslušenství, nacházející se na pozemku 
par. č. 5710/1 v k. ú. a obci Velké Meziříčí, stavba stávající silnice II/360 včetně 
mostů ev. č. 360-044 ev. č. 360-045, součástí a příslušenství, nacházejících se na 
pozemcích par. č. 5620/1, par. č. 5620/2, par. č. 5621, par. č. 5802/7, par. č. 5802/9, 
par. č. 5913/13, par. č. 5913/15, pozemku vedeném ve zjednodušené evidenci, pů-
vod pozemkový katastr (PK) par. č. 5802 a pozemku vedeném ve zjednodušené 
evidenci, původ evidence nemovitostí (EN) par. č. 5802/1, vše v k. ú. a obci Velké 
Meziříčí a na pozemcích par. č. 2467/7, par. č. 2467/12 a par. č. 2523/8 v k. ú. a ob-
ci Oslavice a dále pozemky dle materiálu ZK-07-2005-16, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový, termín: prosinec 2005
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0439/07/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  darování stavby  darování stavby 
pozemní komunikace (dříve silnice III/36047A) na pozemku par. č. 1542 v k. ú. 
Martinice u Velkého Meziříčí a obci Martinice včetně všech součástí a příslu-
šenství do vlastnictví obce Martinice  dodatek č. 142 Zřizovací listiny Správy  dodatek č. 142 Zřizovací listiny Správy 
a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-07-2005-17, př. 1.

 dodatek č. 142 Zřizovací listiny Správy 
a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-07-2005-17, př. 1.

 dodatek č. 142 Zřizovací listiny Správy 

odpovědnost: odbor majetkový, termín: 2005
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0440/07/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  darování po- darování po-
zemků par. č. 210/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 538 m2 včet-
ně stavby silničního tělesa na pozemku par. č. 210/2, par. č. 259/5 – zahrada 
o výměře 84 m2, par. č. 2666/14 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 192 m2, 
par. č. 4911/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4 859 m2, pozem-
ku vedeného ve zjednodušené evidenci – původ evidence nemovitostí (EN) par. 
č. 2666/13 o výměře 5 m2, pozemků vedených ve zjednodušené evidenci – pů-
vod pozemkový katastr (PK) par. č. 4911 díl 1 o výměře 121 m2, par. č. 4911 díl 
5 o výměře 505 m2 a par. č. 4995 o výměře 97 m2 a části pozemku par. č. 210/27 
(dle geometrického plánu č. 685-81-2003 nově vzniklého pozemku par. č. 210/
28 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 107 m2), vše v k. ú. Černovice u Tábo-
(dle geometrického plánu č. 685-81-2003 nově vzniklého pozemku par. č. 210/

), vše v k. ú. Černovice u Tábo-
(dle geometrického plánu č. 685-81-2003 nově vzniklého pozemku par. č. 210/

ra a obci Černovice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Černovice 
28 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 107 m
ra a obci Černovice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Černovice 
28 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 107 m ), vše v k. ú. Černovice u Tábo-
ra a obci Černovice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Černovice 

), vše v k. ú. Černovice u Tábo-

 přijetí daru pozemků par. č. 139/8 – zahrada o výměře 46 m přijetí daru pozemků par. č. 139/8 – zahrada o výměře 46 m2, par. č. 139/9 – za-
hrada o výměře 31 m2 a dále dle geometrického plánu č. 676-45-2003 dílu „b“ 
o výměře 254 m2 odděleného z pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci – 
původ pozemkový katastr (PK) par. č. 132 a dílu „c“ o výměře 32 m2 oddělené-
ho z pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr 
(PK) par. č. 4961/1 z vlastnictví města Černovice do vlastnictví kraje Vysočina 
ho z pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr 
(PK) par. č. 4961/1 z vlastnictví města Černovice do vlastnictví kraje Vysočina 
ho z pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr 

 Dodatek č. 103 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiá- Dodatek č. 103 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiá-
lu ZK-07-2005-18, př. 1  Dodatek č. 20 Zřizovací listiny Diagnostického ústavu  Dodatek č. 20 Zřizovací listiny Diagnostického ústavu 
sociální péče Černovice dle materiálu ZK-07-2005-18, př. 2 
lu ZK-07-2005-18, př. 1 
sociální péče Černovice dle materiálu ZK-07-2005-18, př. 2 
lu ZK-07-2005-18, př. 1  Dodatek č. 20 Zřizovací listiny Diagnostického ústavu 
sociální péče Černovice dle materiálu ZK-07-2005-18, př. 2 

 Dodatek č. 20 Zřizovací listiny Diagnostického ústavu 
 Dodatek č. 21 Zři- Dodatek č. 21 Zři-

zovací listiny Diagnostického ústavu sociální péče Černovice dle materiálu ZK-
sociální péče Černovice dle materiálu ZK-07-2005-18, př. 2 
zovací listiny Diagnostického ústavu sociální péče Černovice dle materiálu ZK-
sociální péče Černovice dle materiálu ZK-07-2005-18, př. 2 

07-2005-18, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: leden 2006
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0441/07/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  darování po- darování po-
zemku par. č. 577/22 – ostatní plocha, jiné plochy o výměře 19 m2 v k. ú. Babi-
ce u Lesonic a obci Babice vytvořeného geometrickým plánem č. 106-9562/2005 
z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Babice  přijetí daru pozemku  přijetí daru pozemku 
par. č. 577/23 – ostatní plocha, silnice o výměře 32 m2 v k. ú. Babice u Lesonic 
a obci Babice vytvořeného geometrickým plánem č. 106-9562/2005 z vlastnictví 
obce Babice do vlastnictví kraje Vysočina  dodatek č. 89 Zřizovací listiny Sprá- dodatek č. 89 Zřizovací listiny Sprá-
vy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-07-2005-19, př. 1  dodatek č. 90 Zři- dodatek č. 90 Zři-
zovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-07-2005-19, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 2005
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0442/07/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  darování části  darování části 
pozemku par. č. 683/1 a části pozemku par. č. 683/5 označeného dle GPL č. 80-
162/2005 jako pozemek par. č. 683/67 – ostatní plocha, silnice o výměře 1 406 m2

v k. ú. a obci Čelistná z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Čelistná 
162/2005 jako pozemek par. č. 683/67 – ostatní plocha, silnice o výměře 1 406 m
v k. ú. a obci Čelistná z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Čelistná 
162/2005 jako pozemek par. č. 683/67 – ostatní plocha, silnice o výměře 1 406 m

dodatek č. 102 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu 
ZK-07-2005-20, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 2005
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0443/07/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje změnu Kritérií Usnesení 0443/07/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje změnu Kritérií Usnesení 0443/07/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
pro posuzování žádostí obcí o poskytnutí dotace nebo půjčky ve znění materiá-
lu ZK-07-2005-39, př. 1.
odpovědnost: majetkový odbor, termín: 18. 10. 2005
Usnesení bylo přijato 28 hlasy, proti 3, zdrželo se 9.

Usnesení 0444/07/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje poskytnutí fi-Usnesení 0444/07/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje poskytnutí fi-Usnesení 0444/07/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
nančních příspěvků v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro 
poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje Vy-
sočina a způsobu kontroly jejich využití dle materiálu ZK-07-2005-21, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomic-
ký odbor, termín: 2005
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0445/07/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Zásady Zastupi-Usnesení 0445/07/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Zásady Zastupi-Usnesení 0445/07/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
telstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na studie a projektové dokumenta-
ce opatření k ochraně před povodněmi podle materiálu ZK-07-2005-22, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, termín: tr-
vale
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0446/07/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  poskytnutí  poskytnutí 
dotace Jihomoravskému kraji jako spoluúčast na projektu „Čisté povodí Svrat-
Usnesení 0446/07/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
dotace Jihomoravskému kraji jako spoluúčast na projektu „Čisté povodí Svrat-
Usnesení 0446/07/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  poskytnutí 
dotace Jihomoravskému kraji jako spoluúčast na projektu „Čisté povodí Svrat-

 poskytnutí 

ky–realizace opatření–I. etapa“ ve výši 1 100 000,- Kč pro rok 2006 z rozpočtu 
kraje Vysočina  smlouvu o poskytnutí dotace ve znění materiálu ZK-07-2005- smlouvu o poskytnutí dotace ve znění materiálu ZK-07-2005-
23, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 30. 11. 2005
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0447/07/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  zvýšení výda- zvýšení výda-
jů kapitoly Školství, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 100 tis. Kč za 
Usnesení 0447/07/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
jů kapitoly Školství, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 100 tis. Kč za 
Usnesení 0447/07/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  zvýšení výda-
jů kapitoly Školství, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 100 tis. Kč za 

 zvýšení výda-

účelem poskytnutí dotace obci Obrataň a toto navýšení krýt snížením kapitoly 
Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Ne-
specifikovaná rezerva o tuto částku  dotaci obci Obrataň ve výši 100 tis. Kč pro  dotaci obci Obrataň ve výši 100 tis. Kč pro 
zlepšení podmínek vysokoškolského vzdělávání.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín: ří-
jen 2005
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0448/07/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  přesun roz- přesun roz-
počtových prostředků ve výši 190 000,- Kč z kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, 
§ 6409 Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva do kapitoly Škol-
počtových prostředků ve výši 190 000,- Kč z kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, 
§ 6409 Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva do kapitoly Škol-
počtových prostředků ve výši 190 000,- Kč z kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, 

ství (§3421 Využití volného času dětí a mládeže) na realizaci projektu Letní tábo-
ry na Vysočině  přidělení dotace pro Radu dětí a mládeže kraje Vysočina, Věžní  přidělení dotace pro Radu dětí a mládeže kraje Vysočina, Věžní 
1, Jihlava, IČ: 265 24 783, ve výši 190 000,- Kč na realizaci projektu Letní tábo-
ry na Vysočině 
1, Jihlava, IČ: 265 24 783, ve výši 190 000,- Kč na realizaci projektu Letní tábo-
ry na Vysočině  přidělení dotace pro Radu dětí a mládeže kraje Vysočina, Věžní 
1, Jihlava, IČ: 265 24 783, ve výši 190 000,- Kč na realizaci projektu Letní tábo-

 přidělení dotace pro Radu dětí a mládeže kraje Vysočina, Věžní 

ry na Vysočině.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín: ří-
jen 2005
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0449/07/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje přidělení finanč-Usnesení 0449/07/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje přidělení finanč-Usnesení 0449/07/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
ních prostředků z kapitoly Školství, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání, obci 
Usnesení 0449/07/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
ních prostředků z kapitoly Školství, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání, obci 
Usnesení 0449/07/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje přidělení finanč-
ních prostředků z kapitoly Školství, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání, obci 

 přidělení finanč-Usnesení 0449/07/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje přidělení finanč-Usnesení 0449/07/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
ních prostředků z kapitoly Školství, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání, obci 
Usnesení 0449/07/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje přidělení finanč-Usnesení 0449/07/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje

Přibyslav pro Základní školu Přibyslav, okres Havlíčkův Brod, na dofinancování 
evropského projektu The Never Ending Story through Europe ve výši 15 tis. Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín: ří-
jen 2005
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0450/07/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  poskytnutí  poskytnutí 
prostředků na projekty uvedené v Seznamu projektů navržených k podpoře dle 
materiálu ZK-07-2005-27, př. 4 ve výši a za podmínek stanovených v materiálu 
ZK-07-2005-27, př. 4  Seznam projektů navržených do zásobníku projektů dle  Seznam projektů navržených do zásobníku projektů dle 
materiálu ZK-07-2005-27, př. 4 ve výši a za podmínek stanovených v materiálu 
ZK-07-2005-27, př. 4  Seznam projektů, jimž nebude poskytnuta podpora dle  Seznam projektů, jimž nebude poskytnuta podpora dle 
materiálu ZK-07-2005-27, př. 4  vzor smlouvy s konečným uživatelem dle mate- vzor smlouvy s konečným uživatelem dle mate-
riálu ZK-07-2005-27, př. 6 a pověřujeriálu ZK-07-2005-27, př. 6 a pověřujeriálu ZK-07-2005-27, př. 6 a  OŠMS poskytnutím finančních prostřed-

 vzor smlouvy s konečným uživatelem dle mate-
 OŠMS poskytnutím finančních prostřed-

 vzor smlouvy s konečným uživatelem dle mate-
 pověřuje OŠMS poskytnutím finančních prostřed- pověřuje

ků dle schválené dokumentace ke grantovému schématu Rozvoj kapacit dalšího 
profesního vzdělávání.
odpovědnost: gestor grantového schématu, termín: do konce roku 2005 pode-
psat s úspěšnými žadateli smlouvu
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0451/07/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje ruší usnesení 0343/05/Usnesení 0451/07/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje ruší usnesení 0343/05/Usnesení 0451/07/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje ruší
2005/ZK a schvaluje povýšení kapitoly Školství, § 3419 Ostatní tělovýchovná 
Usnesení 0451/07/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje ruší

 povýšení kapitoly Školství, § 3419 Ostatní tělovýchovná 
Usnesení 0451/07/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje ruší

schvaluje povýšení kapitoly Školství, § 3419 Ostatní tělovýchovná schvaluje
činnost o částku 3 000 000,- Kč na podporu talentované mládeže ve sportovních 
oddílech kopané v kraji Vysočina a propagaci kraje v oblasti sportu snížením ka-
pitoly Rezerva a rozvoj kraje § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka 
Nespecifikovaná rezerva, o tuto částku.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor sekretariátu hejtmana, 
ekonomický odbor, odbor majetkový, termín: do konce roku 2005
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdrželi se 3.

Usnesení 0452/07/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  uzavření  uzavření 
Smlouvy o poskytování půjček za účelem realizace projektu „Komunitní plá-
nování sociálních služeb v kraji Vysočina“ dle materiálu ZK-07-2005-28, př. 1 
 převod finančních prostředků ve výši 1 433 tis. Kč z Fondu strategických rezerv  převod finančních prostředků ve výši 1 433 tis. Kč z Fondu strategických rezerv 

do výdajové části rozpočtu kraje kapitoly Sociální věci pro rok 2005 u § 4399 – 
Ostatní záležitosti sociálních věcí a zaměstnanosti, položky 5622 – Neinvestič-
ní půjčené prostředky občanským sdružením za účelem krytí výdajů spojených 
s poskytnutím půjčky občanskému sdružení Agora CE na realizaci první etapy 
projektu „Komunitní plánování sociálních služeb v kraji Vysočina“.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ekonomický odbor, ter-
mín: březen 2008
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0453/07/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení gran-
tového programu „Bezpečnost ICT“ dle materiálu ZK-07-2005-29, př. 1 jmenuje
 řídicí výbor grantového programu „Bezpečnost ICT“ ve složení  řídicí výbor grantového programu „Bezpečnost ICT“ ve složení  ODS – Dušan  ODS – Dušan 

Novotný; Jaroslav Makovec  KDU-ČSL – František Dohnal; Martin Slavíček  KDU-ČSL – František Dohnal; Martin Slavíček 
 KSČM – Pavel Kalabus; Roman Ondrušek 

Novotný; Jaroslav Makovec 
 KSČM – Pavel Kalabus; Roman Ondrušek 

Novotný; Jaroslav Makovec 
 KSČM – Pavel Kalabus; Roman Ondrušek  ČSSD – Dušan Horváth; Zdeněk  ČSSD – Dušan Horváth; Zdeněk 

Ryšavý  SNK – Jiří Hort; Jiří Antonů  SNK – Jiří Hort; Jiří Antonů  Františka Dohnala předsedou řídicího  Františka Dohnala předsedou řídicího 
výboru grantového programu „Bezpečnost ICT“  Petra Pavlince s právem hla- Petra Pavlince s právem hla-
sovacím a Martinu Rojkovou s právem poradním jako garanty řídicího výboru 
grantového programu „Bezpečnost ICT“ a pověřuje radu kraje, aby v případě re-pověřuje radu kraje, aby v případě re-pověřuje
zignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor informatiky, termín: říjen 2005
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0454/07/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení gran-
tového programu „Webové stránky měst a obcí III“ dle materiálu ZK-07-2005-30, 
př. 1 jmenuje  řídicí výbor grantového programu „Webové stránky měst a obcí  řídicí výbor grantového programu „Webové stránky měst a obcí 
III“ ve složení  ODS – Jaroslav Huňáček; Zbyněk Grepl  ODS – Jaroslav Huňáček; Zbyněk Grepl  KDU-ČSL – Štěpán 

 řídicí výbor grantového programu „Webové stránky měst a obcí 
 KDU-ČSL – Štěpán 

 řídicí výbor grantového programu „Webové stránky měst a obcí 
 KDU-ČSL – Štěpán 

Komárek; Josef Švec 
 ODS – Jaroslav Huňáček; Zbyněk Grepl 

Komárek; Josef Švec 
 ODS – Jaroslav Huňáček; Zbyněk Grepl 

 KSČM – Pavel Kalabus; František Náhončík 
 ODS – Jaroslav Huňáček; Zbyněk Grepl 

 KSČM – Pavel Kalabus; František Náhončík 
 ODS – Jaroslav Huňáček; Zbyněk Grepl  KDU-ČSL – Štěpán 

 KSČM – Pavel Kalabus; František Náhončík 
 KDU-ČSL – Štěpán 

 KSČM – Pavel Kalabus; František Náhončík  ČSSD – 
 KDU-ČSL – Štěpán 

 ČSSD – 
 KDU-ČSL – Štěpán 

 ČSSD – 
Dušan Horváth; Zdeněk Ryšavý  SNK – Jiří Antonů; Jiří Hort  SNK – Jiří Antonů; Jiří Hort  Jaroslava Hu- Jaroslava Hu-
ňáčka předsedou řídicího výboru grantového programu „Webové stránky měst 
a obcí III“  Petra Pavlince s právem hlasovacím a Martinu Rojkovou s právem  Petra Pavlince s právem hlasovacím a Martinu Rojkovou s právem 
poradním jako garanty řídicího výboru grantového programu „Webové stránky 
měst a obcí III“ a pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího vý-pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího vý-pověřuje
boru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor informatiky, termín: říjen 2005
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0455/07/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení gran-Usnesení 0455/07/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení gran-Usnesení 0455/07/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
tového programu „LEADER VYSOČINY“ dle materiálu ZK-07-2005-31, př. 1 
Usnesení 0455/07/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
tového programu „LEADER VYSOČINY“ dle materiálu ZK-07-2005-31, př. 1 
Usnesení 0455/07/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení gran-
tového programu „LEADER VYSOČINY“ dle materiálu ZK-07-2005-31, př. 1 

 vyhlášení gran-Usnesení 0455/07/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení gran-Usnesení 0455/07/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
tového programu „LEADER VYSOČINY“ dle materiálu ZK-07-2005-31, př. 1 
Usnesení 0455/07/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení gran-Usnesení 0455/07/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje

jmenuje řídicí výbor grantového programu „LEADER VYSOČINY“ ve složení  
tového programu „LEADER VYSOČINY“ dle materiálu ZK-07-2005-31, př. 1 

 řídicí výbor grantového programu „LEADER VYSOČINY“ ve složení  
tového programu „LEADER VYSOČINY“ dle materiálu ZK-07-2005-31, př. 1 
jmenuje řídicí výbor grantového programu „LEADER VYSOČINY“ ve složení  jmenuje
 ODS – Vítězslav Jonáš; Milan Šmíd 

jmenuje
 ODS – Vítězslav Jonáš; Milan Šmíd 

jmenuje řídicí výbor grantového programu „LEADER VYSOČINY“ ve složení  
 ODS – Vítězslav Jonáš; Milan Šmíd 

 řídicí výbor grantového programu „LEADER VYSOČINY“ ve složení  jmenuje řídicí výbor grantového programu „LEADER VYSOČINY“ ve složení  jmenuje
 ODS – Vítězslav Jonáš; Milan Šmíd 

jmenuje řídicí výbor grantového programu „LEADER VYSOČINY“ ve složení  jmenuje
 ODS – Vítězslav Jonáš; Milan Šmíd  KDU-ČSL – Jaroslav Hulák; Hana Žáko-

 řídicí výbor grantového programu „LEADER VYSOČINY“ ve složení  
 KDU-ČSL – Jaroslav Hulák; Hana Žáko-

 řídicí výbor grantového programu „LEADER VYSOČINY“ ve složení  
 KDU-ČSL – Jaroslav Hulák; Hana Žáko-

vá  KSČM – Milan Havlíček; Jiří Vlach  KSČM – Milan Havlíček; Jiří Vlach  ČSSD – Ivana Mojžyšková; Zdeněk  ČSSD – Ivana Mojžyšková; Zdeněk 
Toufar  SNK –Marie Černá; Zdeněk Jirsa  SNK –Marie Černá; Zdeněk Jirsa  Marii Černou předsedkyní řídicího 

 ČSSD – Ivana Mojžyšková; Zdeněk 
 Marii Černou předsedkyní řídicího 

 ČSSD – Ivana Mojžyšková; Zdeněk 
 Marii Černou předsedkyní řídicího 

výboru grantového programu „LEADER VYSOČINY“ 
 Marii Černou předsedkyní řídicího 

výboru grantového programu „LEADER VYSOČINY“ 
 Marii Černou předsedkyní řídicího 

 Dušana Vichra s prá- Dušana Vichra s prá-
vem poradním a Luďka Hrůzu s právem hlasovacím jako garanty řídicího výbo-
ru grantového programu „LEADER VYSOČINY“ a 
vem poradním a Luďka Hrůzu s právem hlasovacím jako garanty řídicího výbo-
ru grantového programu „LEADER VYSOČINY“ a 
vem poradním a Luďka Hrůzu s právem hlasovacím jako garanty řídicího výbo-

pověřuje radu kraje, aby pověřuje radu kraje, aby pověřuje
v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 18. 10. 2005
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0456/07/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje ruší  rozhodnutí o poskyt- rozhodnutí o poskyt-
nutí podpory učiněné dne 22. 7. 2005 usnesením č. 0331/05/2005/ZK příjem-
ci podpory uvedenému v materiálu ZK-07-2005-32, př. 3 ve výši 720 000,- Kč 
 rozhodnutí o poskytnutí podpory učiněné dne 22. 7. 2005 usnesením č. 0331/ rozhodnutí o poskytnutí podpory učiněné dne 22. 7. 2005 usnesením č. 0331/

05/2005/ZK příjemci podpory uvedeném v materiálu ZK-07-2005-32, př. 4 ve 
výši 673 437,- Kč a rozhoduje o poskytnutí podpory ve výši uvedené v materiálu rozhoduje o poskytnutí podpory ve výši uvedené v materiálu rozhoduje
ZK-07-2005-32, př. 5 příjemci podpory uvedenému v materiálu ZK-07-2005-32, 
př. 5, a to za účelem realizace akce uvedené v materiálu ZK-07-2005-32, př. 5.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: říjen 2005
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0457/07/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje převod dotace Usnesení 0457/07/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje převod dotace Usnesení 0457/07/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
u obce Borovnice ve výši 150 tis. Kč z akce „Výměna střechy na budově obecní-
ho úřadu“ na akci „Oprava budovy OÚ“.
u obce Borovnice ve výši 150 tis. Kč z akce „Výměna střechy na budově obecní-
ho úřadu“ na akci „Oprava budovy OÚ“.
u obce Borovnice ve výši 150 tis. Kč z akce „Výměna střechy na budově obecní-

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 18. 10. 2005
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0458/07/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje přidělení dota-Usnesení 0458/07/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje přidělení dota-Usnesení 0458/07/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
cí v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2005 dle materiálu ZK-07-2005-
34, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 18. 10. 2005
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 0459/07/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje ruší rozhodnutí o poskyt-Usnesení 0459/07/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje ruší rozhodnutí o poskyt-Usnesení 0459/07/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje ruší
nutí podpory akci reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.1/2016, ze dne 29. 7. 2005, usnesení 
č. 0298/04/2005/ZK, příjemci uvedenému v materiálu ZK-07-2005-36, př. 1 ve 
výši 1 976 256,- Kč.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: říjen 2005
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0460/07/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje o poskytnu-Usnesení 0460/07/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje o poskytnu-Usnesení 0460/07/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
tí podpory ve výši 1 976 256,- Kč za účelem realizace akce reg. č. CZ.04.1.05/
4.2.63.1/2024 příjemci podpory uvedenému v materiálu ZK-07-2005-37, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: říjen 2005
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0461/07/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí změ-Usnesení 0461/07/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí změ-Usnesení 0461/07/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
nu akce reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.1/1883 uvedenou v materiálu ZK-07-2005-
35, př. 2.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: říjen 2005
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0462/07/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje doporučuje v zakladatel-Usnesení 0462/07/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje doporučuje v zakladatel-Usnesení 0462/07/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje doporučuje
ských dokumentech nemocnic ustanovit šestičlenné dozorčí rady.
odpovědnost: P. Hájek, termín: 18. 10. 2005
Usnesení bylo přijato 25 hlasy, proti 4, zdrželo se 11.

Usnesení 0463/07/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje o založení akci-Usnesení 0463/07/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje o založení akci-Usnesení 0463/07/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
ových společností  Havlíčkobrodská nemocnice, a. s.  Havlíčkobrodská nemocnice, a. s.  Jihlavská nemocnice, a.  Jihlavská nemocnice, a. 
s.  Pelhřimovská nemocnice, a. s.  Pelhřimovská nemocnice, a. s.  Třebíčská nemocnice, a. s.  Třebíčská nemocnice, a. s.  Novoměstská  Novoměstská 
nemocnice, a. s. schvaluje  zakladatelskou listinu a stanovy Havlíčkobrodské  zakladatelskou listinu a stanovy Havlíčkobrodské 
nemocnice, a. s., dle materiálu ZK-07-2005-38upr1, př. 6upr1  zakladatelskou  zakladatelskou 
listinu a stanovy Jihlavské nemocnice, a. s.m dle materiálu ZK-07-2005-38upr1, 
př. 7upr1  zakladatelskou listinu a stanovy Pelhřimovské nemocnice, a. s., mate- zakladatelskou listinu a stanovy Pelhřimovské nemocnice, a. s., mate-
riálu ZK-07-2005-38upr1, př. 8upr1  zakladatelskou listinu a stanovy Třebíčské  zakladatelskou listinu a stanovy Třebíčské 
nemocnice, a. s., dle materiálu ZK-07-2005-38upr1, př. 9upr1  zakladatelskou lis- zakladatelskou lis-
tinu a stanovy Novoměstské nemocnice, a. s., dle materiálu ZK-07-2005-38upr1, 
př. 10upr1  dodatek č. 4 Zřizovací listiny Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěv- dodatek č. 4 Zřizovací listiny Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěv-
kové organizace, dle materiálu ZK-07-2005-38upr1, př. 1  dodatek č. 5 Zřizovací  dodatek č. 5 Zřizovací 
listiny Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2005-
38upr1, př. 2  dodatek č. 6 Zřizovací listiny Nemocnice Pelhřimov, příspěvko- dodatek č. 6 Zřizovací listiny Nemocnice Pelhřimov, příspěvko-
vé organizace, dle materiálu ZK-07-2005-38upr1, př. 3  dodatek č. 3 Zřizovací  dodatek č. 3 Zřizovací 
listiny Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2005-
38upr1, př. 4  dodatek č. 5 Zřizovací listiny Nemocnice Nové Město na Moravě,  dodatek č. 5 Zřizovací listiny Nemocnice Nové Město na Moravě, 
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2005-38upr1, př. 5.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Advokátní kancelář Svej-
kovský, Kabelková, v. o. s., termín: říjen 2005
Usnesení bylo přijato 26 hlasy, proti 14, zdržel se 0.

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

Termíny jednání Rady kraje Vysočina
Rada kraje č. 39/2005 – 13. prosince 2005

Termíny jednání Zastupitelstva kraje Vysočina
Zastupitelstvo kraje č. 9/2005 – 21. prosince 2005

 Michaela Zpěváková Michaela Zpěváková, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 564 602 125, e-mail: zpevakova.m@kr-vysocina.cz

Kompletní informace o práci orgánů kraje včetně 
podkladových materiálů pro jednání, zápisů z jednání, 

databází usnesení, termínů zasedání a kontaktních 
informací najdete na internetových stránkách kraje

http://samosprava.kr-vysocina.cz


