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Vážené kolegyně a kolegové, 
předmětem sedmého pokračo-
vání článků, které si kladou za 
cíl čtenáře ve stručnosti sezna-
movat s novým správním řádem, 
je problematika podkladů pro 
vydání rozhodnutí a s tím sou-vydání rozhodnutí a s tím sou-vydání rozhodnutí
visející proces dokazování. Stej-
ně jako ve stávajícím zákoně je 
i v § 50 nového správního řádu 
uveden demonstrativní výčet
institutů, které mohou správní-
mu orgánu sloužit jako podkla-
dy pro vydání rozhodnutí (jedná 
se o návrhy účastníků, důkazy, 
skutečnosti známé z úřední čin-
nosti, podklady od jiných, např. 
dotčených orgánů, skutečnos-
ti obecně známé). Kromě těch-
to výslovně uvedených institutů 
může správní orgán samozřejmě 
jako podklad pro vydání rozhod-
nutí využít i další poznatky, kte-
ré v průběhu řízení získá a které 
mají ve vztahu k předmětu řízení 
vypovídací hodnotu, tj. přispě-
jí správnímu orgánu ke zjiště-
ní takového stavu věci, jenž je 
k vydání rozhodnutí v dané věci 
vyžadován.
Povinnost opatřit podklady pro Povinnost opatřit podklady pro Povinnost
vydání rozhodnutí ukládá zákon 
zásadně správnímu orgánu (§ 
50 odst. 2), přičemž účastníci ří-
zení mají správnímu orgánu při 
jejich opatřování poskytovat ma-
ximální součinnost. Rozsah, v 
jakém musí správní orgán pod-
klady pro vydání rozhodnutí 
shromáždit, plyne v obecné ro-
vině z § 3. Na rozdíl od stávají-
cí úpravy, kde platí bez výjimky 
zásada materiální pravdy, není 
ve všech případech nezbytnou 
podmínkou pro vydání roz-
hodnutí přesné a úplné zjištění 
skutečného stavu věci. Správní 
orgán vždy zjišťuje všechny okol-
nosti, které jsou v daném případě 
důležité pro ochranu veřejného 
zájmu. Zásada materiální prav-
dy se uplatní v těch případech, 
kdy má správní orgán svým roz-
hodnutím uložit z moci úřední 
povinnost (např. správní trestá-

ní). V těchto případech je správní 
orgán povinen zjistit i bez návrhu 
všechny důležité okolnosti svěd-
čící ve prospěch i v neprospěch 
toho, komu má být povinnost 
uložena. Naproti tomu v říze-
ní o žádosti správní orgán, aniž 
by musel zjišťovat skutečný stav 
věci, žádost zamítne v okamži-žádost zamítne v okamži-žádost zamítne
ku, kdy zjistí jedinou skutečnost, 
která jí znemožňuje vyhovět
(§ 51 odst. 3). Zásada materiál-
ní pravdy je potom zcela nego-
vána ve sporném řízení (§ 141), sporném řízení (§ 141), sporném řízení
ve kterém správní orgán vychá-
zí z důkazů, jež navrhnou účast-
níci řízení, a sám žádné podklady 
pro vydání rozhodnutí obstarávat 
nemusí. Nejdůležitějším podkla-
dem pro vydání rozhodnutí jsou 
důkazy. Zákon opět obsahuje de-důkazy. Zákon opět obsahuje de-důkazy
monstrativní výčet nejběžnějších 
důkazních prostředků, ale správ-
ní orgán může k dokazování vyu-
žít všech procesních poznatků, 
které přispějí ke zjištění stavu 
věci a které nejsou získány nebo 
provedeny v rozporu s právními 
předpisy. O výjimce spočívající v 
záznamu o podání vysvětlení (§ 
137), jenž nemůže být jako dů-
kaz použit, bylo pojednáno v mi-
nulém článku. V zásadě žádný z 
důkazních prostředků nemá vět-
ší důkazní hodnotu než jiný dů-
kaz, který je v řízení proveden. 
Správní orgán hodnotí důkazy a 
další podklady ve smyslu zása-
dy volného hodnocení důkazů, 
tedy podle své úvahy s ohledem 
na všechny další skutečnosti, jež 
v průběhu řízení zjistí. Výjimku 
z této zásady tvoří důkaz veřej-
nou listinou (§ 53 odst. 3). Obsah 
listin vydaných orgány veřej-
né moci v rozsahu jejich působ-
nosti považuje správní orgán za 
pravdivý, ledaže by byl prokázán 
opak, například jinou veřejnou 
listinou. Kromě veřejné listiny je 
privilegovaným podkladem pro 
vydání rozhodnutí i závazné sta-
novisko dotčeného orgánu, jež je 
závazné pro výrokovou část roz-
hodnutí (§ 149). Z § 52 vyplývá 

účastníkům vedle obecné povin-
nosti poskytovat správnímu or-
gánu součinnost při opatřování 
podkladů pro vydání rozhodnutí 
dále povinnost označit důkazy 
na podporu svých tvrzení. Zá-
kon nestanovuje za porušení této 
povinnosti nějakou bezprostřední 
hrozbu sankcí, např. pořádkovou 
pokutou, ale v důsledku může být 
sankcí za nesplnění této povin-
nosti třeba i neúspěch v řízení.
Jednotlivými důkazními pro-
středky mohou být zejména:
1. Důkaz listinou (§ 53)
V případě, že je pro zjištění sta-
vu věci důležitá jakákoliv listi-
na, kterou nemá správní orgán k 
dispozici, může vydat usnesení, 
na jehož základě je kdokoliv, kdo 
má takovou listinu u sebe, povi-
nen předložit ji správnímu orgá-
nu. Předložení listiny je zakázáno 
nebo je lze odmítnout ze stejných 
důvodů jako v případě svědecké 
výpovědi (viz níže). Na rozdíl od 
stávající právní úpravy, jež při-
pouští nahradit jakýkoliv důkazní 
prostředek s výjimkou znalecké-
ho posudku čestným prohláše-
ním, bude do budoucna možné 
čestným prohlášením nahradit je-
dině předložení listiny, a to pou-
ze v případě, že by to umožňoval 
zvláštní zákon. Jiné důkazní pro-
středky čestným prohlášením 
nově nahradit nelze.
2. Důkaz ohledáním (§ 54)Důkaz ohledáním (§ 54)Důkaz ohledáním
Stejně jako u listiny je každý, kdo 
má u sebe věc, která přispěje ke 
zjištění stavu věci, povinen před-
ložit ji správnímu orgánu nebo 
strpět její ohledání na místě (ty-
picky u nemovitostí). Pro zákaz 
nebo odmítnutí ohledání platí 
stejná úprava jako v případě svě-
decké výpovědi.
3. Důkaz svědeckou výpově-
dí (§ 55)dí (§ 55)dí
Správní orgán může kohokoliv, 
kdo není účastníkem řízení, vy-
slechnout jako svědka. Předtím 
ho poučí o povinnosti vypovídat 
pravdivě a nic nezamlčet stejně 
jako o okolnostech, které zne-
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Návrh jízdního řádu Českých drah, a. s.,
pro období 2005/2006

Na internetových stránkách kraje Vysočina (www.kr-vysocina.cz 
> Servis pro obce) je k nahlédnutí návrh jízdního řádu Českých drah, 
a. s., pro období platnosti 2005/2006. Zástupci obcí mají možnost 
předat připomínky a sdělit přepravní potřeby obyvatel v okruhu své 
působnosti přímo krajskému centru Českých drah pro kraj Vysočina, 
Havlíčkova 122, 586 02 Jihlava, nebo Krajskému úřadu kraje Vyso-
čina, odbor dopravy a silničního hospodářství, Žižkova 57, 587 33 
Jihlava. Upozorňujeme, že se nejedná o současný jízdní řád.

možňují svědeckou výpověď 
podat (svědectví o utajovaných 
skutečnostech, skutečnosti, na 
něž se vztahuje povinnost ml-
čenlivosti), a dále rovněž o 
možnosti odepřít svědeckou vý-
pověď v případě, že by jí svě-
dek způsobil sám sobě nebo 
osobě blízké nebezpečí postihu 
pro trestný čin nebo jiný správ-
ní delikt.
4. Důkaz znaleckým posud-
kem (§ 56)
Ve výjimečných případech, kdy 
závisí rozhodnutí na posouze-
ní skutečností, k nimž je třeba 
odborných znalostí, které nemá 
ani správní orgán a ani nelze 
posouzení těchto skutečností 
opatřit od jiného správního or-

gánu, ustanoví správní orgán 
znalce, jemuž zároveň uloží, 
aby ve stanovené lhůtě vypraco-
val písemný znalecký posudek, 
který správní orgán v řízení po-
užije jako důkazní prostředek. 
Případně může správní orgán 
znalce rovněž vyslechnout.
V okamžiku, kdy správní or-
gán ukončí dokazování a má k 
dispozici všechny podklady po-
třebné pro vydání rozhodnutí, je 
jeho povinností dát účastníkům 
řízení možnost vyjádření (§ 36 možnost vyjádření (§ 36 možnost vyjádření
odst. 3). 
S problematikou podkladů pro 
vydání rozhodnutí souvisí dále 
institut předběžné otázky (§ 
57). Podle tohoto ustanovení 
bude správní orgán postupovat 

v případě, kdy je v řízení ne-
zbytně nutné vyřešit otázku, o 
které dosud nebylo pravomoc-
ně rozhodnuto. K řešení takové 
otázky může být příslušný jiný 
orgán veřejné moci (např. soud) 
nebo i sám správní orgán, při-
čemž o ní nelze rozhodnout ve 
společném řízení. Tato nová si-
tuace (§ 57 odst. 4), již stávající 
zákon nezná, vyplývá ze sku-
tečnosti, že zákon za správní 
orgán považuje například celý 
městský úřad, a nikoliv jeho 
jednotlivé odbory. Situace, kdy 
rozhodnutí jednoho odboru zá-
visí na řešení otázky, o které 
rozhoduje jiný odbor, nebude 
potom nikterak výjimečná.
Správní orgán si až na určité vý-

jimky může o předběžné otázce 
sám učinit úsudek nebo může 
někoho vyzvat, aby vyvolal ří-
zení o této otázce u příslušné-
ho orgánu, případně může dát 
sám podnět k zahájení takové-
ho řízení. Do doby, než přísluš-
ný orgán o předběžné otázce 
rozhodne, je na zvážení správ-
ního orgánu, zda podle § 64 
přeruší řízení. Jedná se opět o 
změnu oproti současnému záko-
nu, podle kterého správní orgán 
v těchto případech řízení přeru-
šit musí.

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

Státní ústav radiační ochrany 
namátkově zjistil, že v někte-
rých nově zkolaudovaných 
domech překračuje koncen-
trace radonu doporučenou 
hodnotu. Tím dochází ke 
zbytečnému ozařování oby-
vatel domu. V zájmu ochra-
ny obyvatel nabízí krajský 
úřad zcela zdarma v no-
vě zkolaudovaných domech 
od 1. 1. 2004 zabezpečení 
ročního měření radonu po-
mocí detektorů RAMARN, 
jakož i zjištění obsahu rado-
nu v pitné vodě dodávané do 
domu z individuálního zdro-
je. Výsledky měření se do-
zví pouze zájemce a nemají 

žádný zpětný vliv na kolau-
daci domu. Toto zjišťovací 
řízení je dobrovolné a pro-
vádí se za účelem ověření 
účinnosti protiradonových 
opatření v novostavbách. Zá-
jemci o toto zjištění nechť 
kontaktují Krajský úřad kra-
je Vysočina, odbor životního 
prostředí, Žižkova 57, 587 33 
Jihlava, J. Šmejkala na tel. č. 
564 602 520, e-mail: smej-
kal.j@kr-vysocina.cz nebo 
Státní ústav radiační ochra-
ny, radonový program, Pi-
letice 57, 500 03 Hradec 
Králové, paní Hladíkovou 
na tel. č. 495 211 487, e-mail: 
dana.hladikova@suro.cz. 

Radon – informace pro majitele 
nově zkolaudovaných objektů

Informace

Zákon č. 115/2000 Sb., o po-
skytování náhrad škod způ-
sobených vybranými zvláště 
chráněnými živočichy (dále jen 
zákon), kterým stát přebírá od-
povědnost za některé vybra-
né zvláště chráněné živočichy, 
umožňuje poškozeným kom-
penzovat ztráty způsobené tě-
mito živočichy. 
Podmínkou je, že se jedná o ži-
vočicha zvláště chráněného – 
vydra říční, kormorán velký, 
bobr evropský, los evropský, 
medvěd hnědý, rys ostrovid, vlk 
(v případě, že by některý z ži-
vočichů uvedených v zákoně 
přestal být zvláště chráněným 
druhem, náhradu škody by ne-
bylo možné dle tohoto zákona 
poskytnout).
Předmětem ochrany záko-
na může být škoda způsobe-
ná na životě a zdraví fyzické 
osoby, vymezených domesti-
kovaných zvířatech, psech slou-
žících k hlídání vybraných 
domestikovaných zvířat, ry-
bách, včelstvech a včelařském 
zařízení, nesklizených polních 
plodinách, trvalých porostech, 
uzavřených objektech nebo 
movitých věcech v uzavřených 
objektech. Náhradu škod na ry-
bách lze poskytnout jen v pří-

padě, že byla způsobena vydrou 
říční nebo kormoránem vel-
kým. Rybami se pro účely zá-
kona považují ryby chované 
k hospodářským účelům v ryb-
nících, sádkách, líhních, od-
chovnách či pstružích farmách. 
Nelze proto hradit škody na tzv. 
volných vodách.
Na území kraje Vysočina byly 
doposud řešeny pouze ško-
dy způsobené vydrou říční 
a kormoránem velkým. Z výše 
uvedeného vyplývá, že poško-
zenými subjekty jsou ve všech 
posuzovaných případech rybá-
ři. V průběhu I. pololetí 2005 
poskytl Krajský úřad Vysočina 
náhradu škody celkem 30 ža-
datelům v částce 871 421,- Kč. 
Z toho náhrada škody způso-
bená kormoránem velkým byla 
poskytnuta 5 poškozeným sub-
jektům v částce 527 181,- Kč, 
náhrada škody způsobená vy-
drou říční byla poskytnuta 25 
poškozeným v částce 344 240,- 
Kč. Všem žadatelům bylo 
v průběhu I. pololetí 2005 vy-
hověno. 

 Martina Kratochvílová, 
odbor životního prostředí, 
telefon: 564 602 503, e-mail: 
kratochvilova.m@kr-vysocina.cz

Výše poskytnutých náhrad škod 
způsobených vybranými

zvláště chráněnými živočichy 
v I. pololetí 2005

Informace

ZPRAVODAJ ZPRAVODAJ
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 V polovině měsíce června 2005 
ukončili pracovníci odboru kont-
roly Krajského úřadu kraje Vyso-
čina přezkoumávání hospodaření 
obcí a dobrovolných svazků obcí 
(DSO) za rok 2004. Přezkoumá-
ní probíhalo poprvé na zákla-
dě nového zákona č. 420 z roku 
2004, který nahradil dříve plat-
nou vyhlášku. Podle tohoto zá-
kona byly všechny obce a DSO 
povinny požádat krajský úřad 
v termínu do 30. 9. 2004 o pro-
vedení přezkoumání svého hos-
podaření za rok 2004, nebo mu 
oznámit, že přezkoumání jejich 
hospodaření provede za úplatu 
profesionální auditor. 
Z celkového počtu 704 obcí a 74 
DSO v kraji Vysočina požáda-
lo krajský úřad o provedení pře-
zkoumání 621 obcí a 34 DSO. V 
ostatních obcích a DSO vyko-
návali přezkoumání hospodaře-
ní auditoři. 
V období od října do konce roku 
2004 uskutečnil krajský úřad v 
souladu se zákonem první fázi 
dílčích přezkoumání ve 118 ob-
cích a 34 DSO kraje Vysočina. V 
zápisech z těchto dílčích přezkou-
mání byly uvedeny zjištěné chy-
by a nedostatky, které měly být 
odstraněny do termínu zahájení 
druhé fáze přezkoumání. Souhrn 
nejčastěji se vyskytujících nedo-

statků z dílčích přezkoumání byl 
zveřejněn v březnovém vydání 
tohoto Zpravodaje.
Druhá fáze přezkoumání probí-
hala podobně jako v minulých le-
tech ve všech obcích a DSO kraje 
v prvním pololetí roku 2005. Vý-
stupem této fáze jsou zprávy o 
výsledku přezkoumání hospoda-
ření, v nichž jsou uvedeny všech-
ny zjištěné chyby a nedostatky 
včetně nedodržování zákonných 
povinností. Závěr zpráv obsahu-
je konstatování charakteru zjiš-
těných nedostatků, případně i 
upozornění na případná rizika v 
hospodaření obcí a DSO.
Pracovníky krajského úřadu ne-
byly zjištěny žádné nedostatky 
v hospodaření 163 obcí a DSO, 
tj. v 25 % z celkového počtu. Ve 
zprávách o výsledku přezkoumá-
ní u ostatních obcích a DSO kraje 
byly konstatovány některé chyby 
a nedostatky, k jejichž odstranění 
byla povinna zastupitelstva obcí 
nebo orgány DSO přijmout opat-
ření v rámci schvalování závěreč-
ného účtu za rok 2004. 
Nejčastěji se vyskytující nedo-
statky zjištěné kontrolory kraj-
ského úřadu lze shrnout do 
několika bodů:
– nedodržování ustanovení zá-
kona o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, konkrétně 

zejména nezveřejňování návr-
hu závěrečného účtu a jeho ne-
projednávání a neschvalování 
zákonem předepsaným způso-
bem, neprovádění rozpočtových 
opatření, neprojednávání zpráv 
o výsledku přezkoumání hospo-
daření a nepřijímání opatření k 
nápravě zjištěných nedostatků, 
nepřijetí pravidel rozpočtového 
provizoria v případech včasného 
neschválení rozpočtu
– nedodržování účetních předpi-
sů, především nedostatečné pro-
vádění inventarizací, opakující 
se nedostatky v evidenci majet-
ku, nesprávné účtování o majet-
ku, pohledávkách a závazcích, 
chybějící náležitosti účetních zá-
znamů, neúplné nebo zastaralé 
vnitřní předpisy apod.
– nedostatečně zavedený vnitř-
ní kontrolní systém podle záko-
na o fi nanční kontrole ve veřejné 
správě
– nesprávné používání prostřed-
ků státního rozpočtu na výdaje 
související se zajištěním voleb
– nevykazování činnosti fi nanč-
ních a kontrolních výborů zastu-
pitelstev
– nesprávně stanovená výše od-
měn zastupitelům obcí
O přijetí opatření k nápravě chyb 
a nedostatků uvedených ve zprá-
vě zpracované krajským úřadem 

nebo auditorem jsou podle zá-
kona obce a DSO povinny pí-
semně informovat krajský úřad 
nejpozději do 15 dní po projed-
nání této zprávy (spolu se závě-
rečným účtem) v zastupitelstvu 
obce nebo orgánu DSO. Součas-
ně musí v této informaci uvést 
lhůtu, ve které bude podána kraj-
skému úřadu písemná zpráva o 
splnění těchto opatření.
Na základě letošních zpráv o vý-
sledku přezkoumání je možné 
učinit závěr, že při přezkoumá-
ní hospodaření za rok 2004 ne-
byly v kraji Vysočina zjištěny 
žádné případy neoprávněného 
nebo neúčelového použití veřej-
ných fi nančních prostředků ve 
smyslu zákona o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů. 
Nebyly zjištěny ani takové zá-
važné nedostatky, které by vedly 
kontrolory krajského úřadu k pl-
nění oznamovací povinnosti vůči 
orgánům činným v trestním říze-
ní nebo fi nančním úřadům. Rov-
něž zadluženost naprosté většiny 
obcí v kraji Vysočina je nízká a 
nepředstavuje riziko pro jejich 
budoucí hospodaření.

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

Přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků 
obcí za rok 2004

Dne 29. 6. 2005 schválilo Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady pro 
poskytování fi nančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpoč-
tu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití č. 11/05. Podpora tu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití č. 11/05. Podpora tu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití
je zaměřena na lesní hospodářství a myslivost. Jedná se o význam-
nou změnu v tom ohledu, že zdrojem fi nančních prostředků je roz-
počet kraje Vysočina, a nikoliv státní rozpočet ČR, jak tomu bylo 
ještě v loňském roce. Schválené zásady vycházejí ze Závazných pra-
videl poskytování fi nančních příspěvků na hospodaření v lesích v 
roce 2004 a způsobu kontroly jejich využití, které jako jediné byly roce 2004 a způsobu kontroly jejich využití, které jako jediné byly roce 2004 a způsobu kontroly jejich využití
notifi kovány orgány EU. Zásady pro poskytování fi nančních pří-
spěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu 
kontroly jejich využití lze vyhledat na internetu takto: www.kr-vyso-kontroly jejich využití lze vyhledat na internetu takto: www.kr-vyso-kontroly jejich využití
cina.cz > Informace > Krajský úřad (pod Kontaktem) > Právní před-

pisy a rozhodnutí hejtmana > Zásady zastupitelstva kraje Vysočina 
č. 11/05 > Přílohy č. 1–10 (tiskopisy). Informace ohledně výše uve-
dené problematiky lze získat u našich odborných pracovníků v Jih-
lavě, Žižkova 57, na telefonních číslech 564 602 209, 564 602 263 a 
564 602 268. Pro přijímání žádostí a poradenství může veřejnost na-
dále využívat detašovaná pracoviště (Havlíčkův Brod: tel. 569 471 
137, Pelhřimov: tel. 565 351 281, Třebíč: tel. 568 805 224, Žďár nad 
Sázavou: tel. 566 685 340) odboru lesního a vodního hospodářství 
a zemědělství, a to v úředních dnech (pondělí, středa) nebo po před-
chozí domluvě i v jiný den. 

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

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování fi nančních příspěvků
na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití

Odbor lesního a vodního
hospodárství a zemedelství
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V závěru zpráv o výsledku pře-
zkoumání hospodaření obcí a 
dobrovolných svazků obcí (DSO) 
za rok 2004 se často objevovala 
formulace, že byly zjištěny nedo-
statky spočívající v porušení roz-
počtové kázně. Toto konstatování počtové kázně. Toto konstatování počtové kázně
někdy bývá nesprávně chápáno 
pouze jako neoprávněné použití 
veřejných fi nančních prostředků. 
Pojem je však mnohem širší.
Porušení rozpočtové kázně je cha-
rakterizováno v § 22 zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pra-
vidlech územních rozpočtů. Ten-
to zákon je jedním ze stěžejních 
právních předpisů, který upravuje 
hospodaření krajů, obcí a DSO, a 
proto je také jeho dodržování vždy 
předmětem přezkoumání. 
To, že porušením rozpočtové 
kázně je každé neoprávněné po-

užití nebo zadržení veřejných fi -
nančních prostředků, je obecně 
známá záležitost. Takovéto poru-
šení rozpočtové kázně podle zá-
kona č. 250/2000 Sb. nebylo při 
přezkoumání hospodaření za rok 
2004 zjištěno v žádné obci ani 
DSO kraje Vysočina.
Za porušení rozpočtové kázně se 
však považuje také ve smyslu § 
22 odst. 3 výše uvedeného zá-
kona nesplnění řady povinnos-
tí stanovených tímto zákonem. 
Toto neplnění zákonných povin-
ností je v obcích při přezkou-
mání jejich hospodaření často 
zjišťováno. Jedná se především o 
nedodržování následujících usta-
novení zákona: § 11 – návrh roz-
počtu není vhodným způsobem 
zveřejňován nejméně po dobu 
15 dní před jeho projednáním; 

§ 13 – nebývají stanovena pra-
vidla rozpočtového provizoria v 
případě, že rozpočet nebyl schvá-
len před 1. lednem rozpočtového 
roku; § 16 – nejsou prováděny 
změny rozpočtu rozpočtovými 
opatřeními; § 17 – návrh závě-
rečného účtu nebývá vhodným 
způsobem zveřejněn nejméně 
po dobu 15 dní před jeho pro-
jednáním, zpráva o výsledku 
přezkoumání se nestává součás-
tí závěrečného účtu, závěrečný 
účet není projednán a uzavřen 
zákonem předepsaným způso-
bem, obec nebo DSO nepřijímají 
opatření potřebná k nápravě chyb 
a nedostatků uvedených ve zprá-
vě o výsledku přezkoumání hos-
podaření.
Za tato porušení rozpočtové 
kázně může krajský úřad uklá-

dat obcím a DSO pokutu až do 
výše 1 mil. Kč, přičemž tato po-
kuta se stává příjmem státní-
ho rozpočtu. O ukládání těchto 
pokut dosud Krajský úřad kra-
je Vysočina nerozhodoval. Ve 
zprávách o výsledku přezkou-
mání hospodaření jsou nedo-
statky spočívající v porušování 
rozpočtové kázně s odvoláním 
na příslušné paragrafy zákona 
č. 250/2000 Sb. konkrétně po-
pisovány s tím, že orgány obcí 
a DSO jsou povinny přijmout 
opatření k jejich nápravě a in-
formovat o nich a o jejich splně-
ní krajský úřad.

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

Porušování rozpočtové kázně 

Silniční doprava
V částce 84/2005 Sbírky zákonů vydané dne 16. 6. 2005 byl publi-
kován pod č. 229/2005 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 
Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/
2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách ně-
kterých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Největší část nově přijaté úpravy je zaměřena na regulaci taxisluž-
by. Podrobněji se upravují ustanovení o důvodech pro nevydání a 
odebrání průkazu řidiče taxislužby včetně zavedení možnosti zadr-
žet průkaz řidiče na místě především tam, kdy došlo k nespornému 
a závažnému porušení příslušných právních předpisů. Na zadržení 
průkazu na místě samém se nevztahuje správní řád. Dále se zavá-
dí rejstřík sankcí, uložených orgány veřejné správy provozovatelům 
nebo řidičům taxislužby, a centrální registr taxislužby, který obsa-
huje údaje o provozovatelích taxislužby, řidičích, vozidlech, evi-
denčních číslech a průkazech způsobilosti řidičů taxislužby.
Zákon je účinný od 1. 7. 2005.
Obchodní rejstřík
V částce 93/2005 Sbírky zákonů vydané dne 28. 6. 2005 byla pub-
likována pod č. 250/2005 Sb. vyhláška Ministerstva spravedlnosti 
ČR o závazných formulářích na podávání návrhů na zápis do ob-
chodního rejstříku.
V souvislosti se změnou procesně právní úpravy obchodního rejst-
říku a povinnosti podávat návrhy na zápis do obchodního rejstříku 
na předepsaných formulářích vydalo Ministerstvo spravedlnosti ČR 
tyto formuláře.
Vyhláška je účinná od 1. 7. 2005.
Zrušení zákona o střetu zájmů
V částce 103/2005 Sbírky zákonů vydané dne 15. 7. 2005 byl publi-
kován pod č. 283/2005 Sb. nález Ústavního soudu ze dne 22. červ-
na 2005 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 96/2005 Sb., kterým se 
mění zákon č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s 

ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zá-
kon o střetu zájmů), ve znění pozdějších předpisů.
Podle tohoto nálezu se dnem vyhlášení nálezu ruší zákon č. 96/2005 
Sb., kterým se mění zákon č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních 
souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti někte-
rých funkcí (zákon o střetu zájmů), ve znění pozdějších předpisů.
Nález je účinný od 22. 6. 2005. 
Stavební spoření
V částce 104/2005 Sbírky zákonů vydané dne 18. 7. 2005 byl publi-
kován pod č. 292/2005 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 96/1993 
Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, a o do-
plnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z pří-
jmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů.
Novela zákona reaguje na kritiku nejširší veřejnosti, jakož i z řad od-
borných kruhů, která se týká zejména růstu poplatků a zpoplatňová-
ní stále dalších úkonů stavebních spořitelen a možnosti připisování 
záloh státní podpory na účty účastníků až s měsíčním odkladem.
Smlouva o stavebním spoření musí podle nové právní úpravy obsa-
hovat do ukončení doby spoření, nejdéle po dobu 6 let ode dne jejího 
uzavření, výši úplaty nebo způsob stanovení výše úplaty za vedení 
účtu stavebního spoření, zřízeného a vedeného k přijímání vkladu 
účastníka, a za služby nezbytně související s vedením tohoto účtu, 
přičemž způsob stanovení výše úplaty nesmí být závislý jen na vůli 
stavební spořitelny.
Úroky ze zálohy státní podpory podle nové právní úpravy náleže-
jí účastníkovi ode dne následujícího po dni, kdy stavební spořitelna 
obdrží zálohu od Ministerstva fi nancí ČR.
Zákon je účinný od 1. 10. 2005.

 Michal Šalomoun
Zákon je účinný od 1. 10. 2005.

 Michal Šalomoun
Zákon je účinný od 1. 10. 2005.

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

Novinky ve Sbírce zákonů

Informace
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Na čtvrtém zasedání Zastupi-
telstva kraje Vysočina konaném 
dne 29. 6. 2005 bylo schváleno 
pro 9 obcí v kraji poskytnutí 
příspěvku ve výši 5 000,- Kč 
na úhradu části nákladů účto-
vaných auditorem za provede-
ní přezkoumání hospodaření 
za rok 2004. Přestože podrobná 
informace o možnosti získání 
dotace do výše 5 000,- Kč byla 
zveřejněna již v letošním břez-
novém vydání Zpravodaje, vy-
skytují se opakovaně dotazy z 
některých obcí a dobrovolných 
svazků obcí (DSO) na podmín-
ky získání dotace. Připomíná-
me proto, že dotace na úhradu 
nákladů účtovaných audito-

rem za provedení přezkoumá-
ní je poskytována podle zásad 
schválených zastupitelstvem 
kraje v únoru 2005. Tyto zása-
dy včetně formuláře žádosti o 
poskytnutí dotace lze nalézt na 
internetových stránkách kraje 
Vysočina v dokumentech od-
boru kontroly. 
O dotaci lze požádat každý ka-
lendářní rok, a to v termínu 
nejpozději do 31. srpna. Pod-
mínkou poskytnutí dotace je 
splnění oznamovací povinnos-
ti podle zákona č. 420/2004 
Sb., o přezkoumávání hospo-
daření územních samospráv-
ných celků a DSO. Konkrétně 
to znamená, že v případě pře-

zkoumání za rok 2004 musel 
žadatel o dotaci v termínu do 
30. 9. 2004 oznámit krajskému 
úřadu, že zadal přezkoumání 
svého hospodaření auditoro-
vi (pro přezkoumání hospoda-
ření za rok 2005 byl zákonem 
tento termín stanoven do 30. 6. 
2005), a dále byl povinen infor-
movat krajský úřad o uzavření 
smlouvy s auditorem nejpozději 
do 31. ledna 2005 (tento termín 
je platný i pro následující roky). 
Další zákonnou povinností a 
podmínkou poskytnutí dota-
ce je předání krajskému úřadu 
jednoho stejnopisu zprávy au-
ditora o výsledku přezkoumání 
hospodaření do 15 dní po je-

jím projednání v orgánech obcí 
nebo DSO.
Vyplněný formulář žádosti po-
depsaný osobou oprávněnou k 
zastupování žadatele spolu s 
kopií faktury vystavené audito-
rem a kopií bankovního dokla-
du o úhradě auditorské služby 
je předkládán odboru kontroly 
krajského úřadu, jenž posoudí 
splnění podmínek poskytnutí 
dotace a úplnost žádosti a před-
loží ji ke schválení zastupitel-
stvu kraje.

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

Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém zasedání dne 22. 7. 2005 vyhlásilo dva nové grantové programy 
z Fondu Vysočiny na podporu projektů z oblasti prevence kriminality a na podporu využití GIS. Dále při-
pomínáme uzávěrku dvou již dříve vyhlášených grantových programů zaměřených na rozvoj malých pod-
nikatelů a na podporu vydávání edičních počinů o Vysočině. Níže je uveden výčet vyhlášených grantových 
programů a kontakt na odbory krajského úřadu, v jejichž gesci budou programy realizovány:

Prevence kriminality 2005 – program na podporu specifi ckých programů prevence kriminality (odbor sekretariátu hejtmana, Bc. 
Milena Werlová, tel.: 564 602 164, werlova.m@kr-vysocina.cz) 
Uzávěrka: 30. 9. 2005
GIS IV – program na podporu geoinformatické infrastruktury, vytváření a kvalifi kovaného užití geoinformací na Vysočině (odbor 
informatiky, RNDr. Jiří Hiess, tel.: 564 602 160, gis@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 29. 8. 2005
Rozvoj malých podnikatelů 2005  – program na zvýšení konkurenceschopnosti malých podniků na Vysočině formou příspěvku na 
pořízení technologií, výrobních zařízení, případně rozšíření podnikatelských prostor (odbor regionálního rozvoje, Martina Kršňáko-
vá, tel.: 564 602 546, krsnakova.m@kr-vysocina.cz; Olga Wiesnerová, tel.: 564 602 534, wiesnerova.o@kr-vysocina.cz) 
Uzávěrka: 2. 9. 2005
Edice Vysočiny III.  – program na podporu edičních počinů s vazbou na kulturu, historii, přírodu a krajinu Vysočiny (odbor kultu-
ry a památkové péče, Jaroslava Panáčková, tel.: 564 602 296, panackova.j@kr-vysocina.cz; Jana Komínová, tel.: 564 602 295, komi-
nova.j@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 22. 8. 2005
Výzvy k předkládání projektů a veškeré informace ke grantovým programům včetně formuláře žádosti najdete na internetových strán-
kách kraje Vysočina www.kr-vysocina.cz nebo na www.fondvysociny.cz.

Nové grantové programy z Fondu Vysočiny

Příspěvek na úhradu části nákladů účtovaných auditorem
za přezkoumání hospodaření

Čtyřicet obcí z Vysočiny získalo 
krajskou dotaci na ochranu obec-
ního majetku v souladu se Zása-
dami pro poskytování dotací na 
ochranu obecního nemovitého 
majetku v kraji Vysočina.
O peníze se letos ucházelo 58 
obcí. Neúspěšné byly většinou 
ty, kterým se nepodařilo splnit 
formální náležitosti žádosti. Nej-

častějším nedostatkem, který se 
objevoval v žádostech, byly ne-
kompletní nebo notářsky neově-
řené přílohy.
Pro úspěšných 40 žadatelů má 
kraj připravených 954 448,- Kč. 
Tyto fi nanční prostředky bu-
dou obcím rozděleny na zákla-
dě Usnesení zastupitelstva kraje 
č. 0249/04/2005/ZK.

Podmínkou převodu fi nanč-
ních prostředků na účet ža-
datele je předložení dokladů 
(fotokopie faktur a výpisy z 
bankovních účtů nebo po-
kladních doklady). Celkové 
vyúčtování dotace a vlast-
ního příspěvku musí obce 
předložit nejpozději do čtyř 
měsíců od podpisu smlouvy 

na adresu věcně příslušné-
ho odboru Krajského úřadu 
kraje Vysočina, kterým je 
odbor sekretariátu hejtma-
na.

 Šárka Polívková, odbor se-
kretariátu hejtmana
telefon: 564 602 125, e-mail: 
polivkova.s@kr-vysocina.cz

Poskytnutí dotace obcím na ochranu obecního nemovitého majetku

ZPRAVODAJ ZPRAVODAJ
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Společný regionální operační 
program ČR na léta 2004–2006 
(SROP) je jedním z pěti operač-
ních programů, které jsou v Čes-
ké republice (ČR) fi nancovány ze 
strukturálních fondů Evropské 
unie (EU). Prostřednictvím to-
hoto programu jsou rozdělovány 
fi nanční prostředky na regionál-
ní úrovni pro rozvoj hospodářství 
a zlepšení životních podmínek 
obyvatel. SROP je rozdělen po-
dle cílů do 5 priorit a 11 opatře-
ní. Dotační prostředky ze SROP 
jsou rozdělovány v rámci indivi-
duálních projektů (jde obvykle o 
projekty s náklady více než 2 mi-
liony Kč) a akcí, realizovaných v 
rámci grantových schémat (pro-
jekty v menším fi nančním roz-
sahu). Grantová schémata (GS) 
jsou velké skupinové projekty ad-
ministrované jednotlivými kraji. 
Grantové schéma můžeme při-
rovnat k Fondu Vysočiny, kte-
rý v našem kraji funguje již od 
roku 2002.
Finanční prostředky SROP jsou 
rozděleny na jednotlivé regio-

ny soudržnosti. O tyto fi nanční 
prostředky soutěží pouze sub-
jekty v rámci daného regionu 
soudržnosti. Kraj Vysočina spo-
lečně s krajem Jihomoravským 
tvoří Region soudržnosti NUTS 
II Jihovýchod. V Regionu sou-
držnosti NUTS II Jihovýchod 
byly již fi nanční prostředky 
pro individuální projekty tak-
řka rozděleny. V předešlých 3 
kolech bylo schváleno pro 66 
individuálních projektů a 12 
grantových schémat téměř 1,66 
mld. Kč. Jediným opatřením je 
pro další kola výzev týkajících 
se žádostí o dotaci je opatření 
3.1 Infrastruktura pro rozvoj 
lidských zdrojů. 
V opatření 3.1 zbývá pro Re-
gion soudržnosti Jihovýchod 
k rozdělení 35 mil. Kč. Do to-
hoto opatření mají možnost žá-
dat tito žadatelé: kraje, obce, 
svazky obcí, organizace zříze-
né státem, kraji nebo obcemi, 
Hospodářská komora ČR a její 
složky a nestátní neziskové or-
ganizace. Neziskové organizace 

jsou pro SROP defi novány jako: 
občanská sdružení, obecně pro-
spěšné společnosti, církevní 
právnické osoby a jimi zřizova-
né organizace, nadace a nadač-
ní fondy.
Cílem tohoto opatření je podpo-
řit investiční projekty v oblasti 
aktivní politiky zaměstnanos-
ti, celoživotního učení a sociál-
ní integrace. Projekty musí být 
jasně zaměřené na konkrét-
ní cílovou skupinu a musí na 
ně navazovat konkrétní akti-
vity. Bodově zvýhodněné jsou 
projekty, na které jsou navázá-
ny aktivity fi nancovatelné ze 
strukturálních fondů. Výzva 
bude pravděpodobně vyhlášena 
k 1. říjnu 2005 (odevzdání žá-
dostí do 30. 11. 2005), případně 
k 1. únoru 2006 (odevzdání žá-
dostí do 31. 3. 2006). O přesném 
termínu vyhlášení rozhodne re-
gionální rada. Další zasedá-
ní regionální rady se uskuteční 
koncem září.
Doporučujeme všem zájem-
cům, aby své záměry konzul-

tovali na oddělení sekretariátu 
regionální rady a telefonicky 
si sjednali osobní schůzku. In-
vestiční projekty jsou poměr-
ně obtížné a konzultacemi lze 
předejít mnoha chybám a nedo-
statkům v připravované žádosti. 
Předpokládá se, že se v následu-
jícím kole přidělené prostředky 
pro toto opatření již zcela vy-
čerpají. Pracovníci sekretari-
átu regionální rady jsou všem 
potenciálním žadatelům plně 
k dispozici a rádi budou nápo-
mocni při přípravě žádostí o 
podporu. 
Zásadní chybou, které se do-
pouštěli žadatelé v předchozích 
kolech při přípravě žádostí, byla 
špatná spolupráce se zpracova-
telem žádosti. Všichni žadatelé 
si musí být vědomi skutečnosti, 
že jsou odpovědni za zpracová-
ní žádosti a následnou realizaci 
svého projektu. Z tohoto důvo-
du doporučujeme všem žada-
telům pečlivý výběr externího 
zpracovatele žádosti nebo kte-
rékoli povinné přílohy, úzkou 

Výzva do opatření 3.1 Společného regionálního 
operačního programu

Krajský úřad kraje Vysočina odbor regionálního rozvoje
pořádá

dne 25. srpna 2005
seminář

Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina
Seznámení s možností získání podpory v oblasti služeb v cestovním ruchu (vydávání propagačních materiálů a map, propagační kam-
paně, marketingové studie, semináře aj.)

Místo a čas konání: sídlo kraje Vysočina,  Žižkova 57, Jihlava, kongresový sál,
10–12 hod.

Určeno pro: obce, svazky obcí, organizace zřizované kraji nebo obcemi, nestátní neziskové organizace a Hospodářskou 
komoru

Program: grantové schéma a jeho zaměření, výzvy k předkládání projektů, podmínky pro předložení žádosti,  veřejné 
zakázky ve SROPu, zkušenosti z 1. výzvy, diskuse

Bližší informace podají e-mailem nebo telefonicky kontaktní osoby: Ivana Mahelová, tel. 564 602 536, e-mail: mahelova.i@kr-vysocina.cz 
Iveta Malá, tel. 564 602 536, e-mail: mala.i@kr-vysocina.cz.

ZPRAVODAJ ZPRAVODAJ



číslo 8/2005 strana  7

Krajský odbor kontroly v 
těchto dnech dokončil práci 
na přezkoumání hospodaře-
ní obcí a dobrovolných svazků 
obcí na území kraje Vysočina. 
Výsledky jasně dokazují, že 
zmíněné subjekty věnují zvý-
šenou pozornost dodržování 
účetních pravidel – standar-
dů. Ze zjištěných skutečnos-
tí vyplývá velmi potěšitelný 
závěr – při kontrole nebyly 
zjištěny žádné závažné nedo-
statky, které by mohly vést až 
k oznamovací povinnosti vůči 
fi nančním úřadům nebo or-
gánům činným v trestním ří-
zení. „Cílem kontroly nejsou 
sankce a nařizování odvodů 
do státního rozpočtu, ale po-
moc při nápravě často neúmy-
slného prohřešku,“ připomněl 
význam šetření vedoucí kraj-
ského odboru kontroly Mi-
chal Ňachaj.
Letošní přezkoumání probíha-
lo poprvé na základě nového 
zákona. Ten zachoval možnost, 
aby si obce nechaly přezkou-
mat své hospodaření krajským 
úřadem nebo profesionálním 
auditorem, a nově poskytl mož-
nost výběru mezi krajským úřa-
dem a auditorem i dobrovolným 
svazkům obcí. Služeb auditora 
využilo 83 obcí a 40 dobrovol-
ných svazků obcí, zbylých 621 
samospráv a 34 dobrovolných 
svazků obcí požádalo o kont-
rolu svého hospodaření krajský 

úřad. U čtvrtiny kontrolova-
ných obcí konstatovali pracov-
níci odboru kontroly bezchybný 
stav. V ostatních případech se 
objevily chyby a nedostatky, 
které budou odstraněny nebo 
napraveny ve stanovené lhůtě. 
Nejčastěji kontrola odhalila ne-
dodržování ustanovení záko-
na o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů (např. ne-
provádění rozpočtových opat-
ření, nepřijímání rozpočtového 
provizoria), porušování účet-
ních předpisů (nedostatky v evi-
denci majetku, chybné postupy 
účtování, neúplné vnitřní před-
pisy, nedostatky v inventariza-
cích apod.). Některé obce byly 
upozorněny na nedostatečně 
zavedený vnitřní kontrolní sys-
tém, ne ve všech obcích pak 
fungují fi nanční a kontrolní vý-
bory zastupitelstev nebo jsou 
zcela správně stanoveny výše 
odměn zastupitelům obcí. 
Z kontrolního šetření odboru 
kontroly Krajského úřadu kraje 
Vysočina dále vyplynulo, že za-
dluženost naprosté většiny obcí 
v kraji Vysočina je nízká a ne-
představuje riziko pro jejich bu-
doucí hospodaření. 

Miroslav Březina, zástupce 
ředitele krajského úřadu
Více informací:
Michal Ňachaj, odbor kont-
roly
telefon: 564 602 810, e-mail: 
nachaj.m@kr-vysocina.cz

Spokojenost s kontrolami 
hospodaření v obcích

Statistický lexikon obcí ČR 2005 
na pultech knihkupectví 

spolupráci s tímto subjektem 
(je velice přínosné, aby se kon-
zultací účastnili společně), a 
zejména pečlivou kontrolu vý-
stupů, které žadatel přebírá od 
externího zpracovatele.
Dále doporučujeme žadatelům, 
aby se seznámili s aktuální ver-
zí Příručky pro žadatele na 
stránkách strukturálních fondů 
www.strukturalni-fondy.cz. In-
formace pro žadatele z Vysoči-
ny jsou průběžně aktualizovány 
na www.kr-vysocina.cz pod od-
kazem Finanční zdroje z EU > 

Společný regionální operační 
program.
Konzultace obdržíte na odděle-
ní sekretariátu regionální rady 
Regionu soudržnosti NUTS II 
Jihovýchod Krajského úřadu 
kraje Vysočina, Žižkova 16, 1. 
poschodí, dv. č. 2.12 a 2.14. 

 Zdeňka Ganzwohlová Zdeňka Ganzwohlová, od-
dělení sekretariátu regionální 
rady Soudržnosti NUTS II Ji-
hovýchod
telefon: 564 602 547, e-mail: 
ganzwohlova.z@kr-vysocina.cz 

V květnu letošního roku byl 
po více než deseti letech vy-
dán Statistický lexikon obcí 
ČR 2005. Jedná se o soupis ČR 2005. Jedná se o soupis ČR 2005
6 248 obcí České republiky 
včetně základních dat z jejich 
11 468 částí, které jsou ad-
ministrativními jednotkami 
těchto obcí.
V lexikonu je uživatelům k dis-
pozici především ofi ciální 
seznam obcí, jejich částí i zá-
kladních sídelních jednotek 
(ZSJ), přičemž obce jsou v sou-
ladu s platnou územní struktu-
rou státu k 1. lednu 2005 řazeny 
podle krajů a okresů. Zname-
ná to, že 25 obcí, které přešly 
z Vysočiny do Jihomoravské-
ho kraje, je zařazeno již podle 
platného územního uspořádá-
ní. Statistická data publikovaná 
u jednotlivých obcí o domech, 
bytech a osobách jsou údaji ze 
sčítání lidu, domů a bytů k 1. 
březnu 2001 a jsou přepočtena 
na současnou územní strukturu. 
U územních jednotek s jedním 
nebo dvěma obyvateli je z dů-
vodu ochrany individuálních 
dat uveden pouze počet oby-
vatel bez dalších podrobnějších 
údajů. Vedle statistických úda-
jů obsahuje lexikon obcí rovněž 
informace o příslušnosti obce 
k obci s rozšířenou působností, 
k pověřenému obecnímu úřadu 
a k matričnímu a stavebnímu 
úřadu. Tak jako v předcháze-
jících vydáních uvádí rovněž 
u každé obce a části obce poš-
tovní směrovací číslo a výmě-

ru obce v hektarech. Lexikon 
také zahrnuje seznam všech 527 
měst České republiky a retro-
spektivní přehled vývoje počtu 
obyvatel za kraje, okresy a měs-
ta s více než 10 tisíci obyvatel 
za období 1869–2001. Jmenovi-
tě je v lexikonu uveden přehled 
všech vyhlášených územních 
změn za období od vydání po-
sledního lexikonu obcí, tedy 
konkrétně od roku 1993 do po-
čátku letošního roku. Přínosem 
pro řadu uživatelů je především 
ve vazbě na úřední platnost ná-
zvů abecední rejstřík obsahují-
cí více než 32 tisíc hesel všech 
užívaných územních jedno-
tek, tedy obcí, částí obcí a ZSJ. 
Cena jednoho výtisku je sta-
novena na 999,- Kč. Jednotlivé 
výtisky lexikonu lze zakoupit 
v prodejně Informačního servi-
su Českého statistického úřadu, 
Na padesátém 81, 100 82 Pra-
ha 10-Strašnice (konečná sta-
nice metra A – Skalka) e-mail: 
prodejna@gw.czso.cz. K na-
hlédnutí je lexikon k dispozici 
rovněž v krajské reprezentaci 
ČSÚ v Jihlavě, ul. Ke Skalce 30. 
Statistici z Jihlavy sepsali k vy-
dání lexikonu výčet některých 
nej… kraje Vysočina z hlediska 
geografi ckého a sídelního. Dal-
ší zajímavosti, ale i praktická 
data pro činnost obecních úřa-
dů, např. počty obyvatel obcí 
k 31. 12. 2004, lze nalézt na in-
ternetových stránkách krajské 
reprezentace www.jihlava.cz-
so.cz. 

Informace

Termíny jednání Rady kraje Vysočina
Rada kraje č. 26/2005 – 23. srpna 2005
Rada kraje č. 27/2005 – 6. září 2005
Termíny jednání Zastupitelstva kraje Vysočina

Zastupitelstvo kraje č. 6/2005 – 20. září 2005

 Šárka Polívková Šárka Polívková, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 562 602 125, e-mail: polivkova.s@kr-vysocina.cz

ZPRAVODAJ ZPRAVODAJ
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Odvádění a čištění odpadních vod v kraji Vysočina
Z celkového počtu 510 000 obyvatel kraje je na veřejnou kanalizaci napojeno 390 000 obyvatel (76,5 %). Avšak pouze odpadní vody 
od 310 000 obyvatel jsou odpovídajícím způsobem čištěny. Z celkového počtu 622 veřejných kanalizací je jen necelých 200 ukončeno 
čistírnou odpadních vod (ČOV). Zbývající počet obyvatel, jejichž domy jsou napojené na kanalizaci, vypouští odpadní vody po před-
čištění v septicích nebo i bez nich přímo do recipientů. V ostatních sídlech kraje se řeší odvádění odpadních vod individuálně (domov-
ní septiky či jímky na vyvážení, malé domovní čistírny odpadních vod aj.).
Nejvyšší podíl obyvatel, napojených na veřejnou kanalizaci s ČOV, je na Humpolecku, což souvisí s přítomností vodní nádrže Švihov 
jako jednoho z nejvýznamnějších zdrojů pitné vody v ČR. Naopak nejhůře je na tom v tomto ohledu Moravskobudějovicko, kde jsou 
pouze čtyři obce, provozující ČOV. Všechna města Vysočiny nad 2 000 fyzických obyvatel jsou vybavena čistírnami odpadních vod, 
přičemž mnohé z nich procházejí v posledních letech zásadními rekonstrukcemi.

Obr. 1: Podíl obyvatel (%) napojených na veřejnou kanalizaci ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností 
kraje Vysočina

Obr. 2: Sídla kraje Vysočina, která jsou napojena na čistírnu odpadních vod nebo jsou navržena na napojeníObr. 2: Sídla kraje Vysočina, která jsou napojena na čistírnu odpadních vod nebo jsou navržena na napojení
na čistírnu odpadních vodna čistírnu odpadních vod

Zdroj dat (oba obrázky): Plán rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina, AQUA PROCON, s. r. o., Brno 2004Zdroj dat (oba obrázky): Plán rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina, AQUA PROCON, s. r. o., Brno 2004

 Václav Novák Václav Novák, odbor regionálního rozvoje, telefon: 564 602 542, e-mail: novak.v@kr-vysocina.cz
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Usnesení 0244/04/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje upravený program jed-
nání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 29. 6. 2005
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 0245/04/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje volí Mgr. Milana Havlíčka a 
Zdeňka Jirsu ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 4/2005.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 29. 6. 2005
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0246/04/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí zprávu o čin-
nosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje, termín: 29. 6. 2005
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0247/04/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci o čin-
nosti krajského úřadu.
odpovědnost: krajský úřad, termín: 29. 6. 2005
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0248/04/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  poskytnutí finanční  poskytnutí finanční 
dotace obcím na pomoc s krytím provozních nákladů základního školství dle materiá-
lu ZK-04-2005-04, př. 1  přesun částky ve výši 274 tis. Kč z kapitoly Rezerva a rozvoj  přesun částky ve výši 274 tis. Kč z kapitoly Rezerva a rozvoj 
kraje, položky Nespecifikovaná rezerva (§ 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené), do 
kapitoly Školství (§ 3113 Základní školy) za účelem poskytnutí výše uvedené dotace a 
ukládá krajskému úřadu vyřídit potřebné administrativní náležitosti.
odpovědnost: OŠMS, ekonomický odbor, termín: 15. 7. 2005
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0249/04/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci o 
projednaných žádostech dle materiálu ZK-04-2005-05 a schvaluje poskytnutí dotací 
obcím na ochranu obecního nemovitého majetku v kraji Vysočina dle materiálu ZK-
04-2005-05, př. 1 v celkové výši 954 448,- Kč z prostředků kapitoly Regionální rozvoj, 
ORJ 1500, § 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek. Finanční prostředky budou uvolně-
ny v souladu se Zásadami.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana a ekonomický odbor, termín: 28. 6. 2005
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0250/04/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje odměny pro předsedy, 
místopředsedy a členy výborů zastupitelstva kraje za období 15. 2. 2005–31. 5. 2005 dle 
materiálu ZK-04-2005-06, př. 1 a odměny pro předsedy, místopředsedy a členy komisí 
rady kraje za období 1. 3. 2005–31. 5. 2005 dle materiálu ZK-04-2005-06, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 29. 6. 2005
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0251/04/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje odměny pro členy a 
garanty řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny za období 7. 11. 2004–
31. 5. 2005 dle materiálu ZK-04-2005-07, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 29. 6. 2005
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0252/04/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje uzavření smlouvy o Usnesení 0252/04/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje uzavření smlouvy o Usnesení 0252/04/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
budoucí darovací smlouvě, ve které se investor, tj. společnost Lidl Česká republika, v. 
o. s., zaváže po realizaci stavby a jejím geometrickém zaměření darovat stavbu odbočo-
vacích pruhů na pozemku par. č. 282/1 v k. ú. a obci Stránecká Zhoř a popř. i další poze-
mek, na kterém stavba bude umístěna, do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 2005
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0253/04/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  darování geometric- darování geometric-
kým plánem č. 61-37/2005 nově odměřeného pozemku par. č. 347/2 – ostatní plocha o 
výměře 5332 m2 v k.ú. Dobrnice, obec Leština u Světlé, do vlastnictví obce Leština u 
Světlé  dodatek č. 74 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle ma- dodatek č. 74 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle ma-
teriálu ZK-04-2005-09, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: červenec 2005
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0254/04/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  darování dílu „r“ po- darování dílu „r“ po-
zemku par. č. 2399 – ost. plocha, silnice o výměře 3 m2 a dílu „v“ pozemku vedené-
ho ve zjednodušené evidenci – původ PK par. č. 2406/2 o výměře 734 m2 v k. ú. a obci 
Osová Bítýška, sloučených dle geometrického plánu č. 327-308/2004 do nově vznik-

lého pozemku par. č. 2518 v uvedeném k. ú. a obci, do vlastnictví obce Osová Bítýška 
 dodatek zřizovací listiny č. 126 Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materi- dodatek zřizovací listiny č. 126 Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materi-

álu ZK-04-2005-10, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 2005
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0255/04/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  darování pozemku  darování pozemku 
par. č. 860/1 – ostatní plocha, silnice o výměře 6 060 m2 a stavby silničního tělesa na 
pozemku par. č. 860/1 včetně stavby mostu, součástí a příslušenství v k. ú. Velký Ryb-
ník u Humpolce a obci Velký Rybník do vlastnictví obce Velký Rybník  Dodatek č.  Dodatek č. 
90 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-04-2005-11, 
př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: září 2005
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0256/04/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  prodej pozemku par.  prodej pozemku par. 
č. 483/3 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 59 m2 v k. ú. Kadov u Sněžného a obci 
Kadov zaměřeného geometrickým plánem č. 106-69/2005 ze dne 18. 4. 2005 manže-
lům Mgr. Petrovi a Janě Šírovým, bytem Kadov čp. 7 za kupní cenu 1 239,-Kč  do- do-
datek č. 124 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu
ZK-04-2005-12, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: srpen 2005
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0257/04/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 2 Zřizovací 
listiny Střední zdravotnické školy a Vyšší zdravotnické školy, Žďár nad Sázavou, Dvo-
řákova 4 dle materiálu ZK-04-2005-13, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: červen 2005
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0258/04/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  koupi pozemků par.  koupi pozemků par. 
č. 532/11 ostatní plocha, silnice o výměře 11 m2, par. č. 533/5 ostatní plocha, silnice o 
výměře 250 m2, par. č. 533/28 ostatní plocha, silnice o výměře 144 m2 v k. ú. Slavice 
a obci Třebíč od manželů Jiřiny a Antonína Čechových za kupní cenu 40 500,- Kč do 
vlastnictví kraje Vysočina  dodatek č. 82 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Tře- dodatek č. 82 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Tře-
bíč dle materiálu ZK-04-2005-14, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: srpen 2005
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0259/04/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  koupi pozemků ve- koupi pozemků ve-
dených ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK) par. č. 878/
1 o výměře 1081 m2 a par. č. 878/3 o výměře 24 m2 v k. ú. a obci Věchnov od Tomáše 
Musila, bytem K Domanínku 619, Bystřice nad Pernštejnem, za kupní cenu 23 205,- 
Kč do vlastnictví kraje Vysočina  dodatek č. 123 Zřizovací listiny Správy a údržby sil- dodatek č. 123 Zřizovací listiny Správy a údržby sil-
nic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-04-2005-15, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: srpen 2005
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0260/04/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  koupi pozemku par.  koupi pozemku par. 
č. 675/1 zahrada o výměře 911 m2 v k. ú. a obci Velké Meziříčí od Pozemkového fondu 
ČR, za kupní cenu 45 634,- Kč do vlastnictví kraje Vysočina  dodatek č. 3 zřizovací  dodatek č. 3 zřizovací 
listiny Domova důchodců Velké Meziříčí, Hornoměstská 52, Velké Meziříčí dle mate-
riálu ZK-04-2005-16, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: září 2005
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0261/04/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  koupi pozemků par.  koupi pozemků par. 
č. 8816/14 ostatní plocha, silnice o výměře 462 m2, par. č. 8816/13 ostatní plocha, sil-
nice o výměře 57 m2, par. č. 8816/12 ostatní plocha, silnice o výměře 98 m2, 1/2 par. č. 
8750/4 ostatní plocha, silnice o výměře 26 m2 a par. č. 8746/3 ostatní plocha, silnice o 
výměře 11 m2 nově zaměřených geometrickým plánem č. 2283-22/2005, všechny v k. 
ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou od Františka Kalába, bytem Mělkovice 1481, 
Žďár nad Sázavou, za kupní cenu 153 840,- Kč do vlastnictví kraje Vysočina  koupi  koupi 
1/2 pozemku par. č. 8750/4 ostatní plocha, silnice o výměře 26 m2 nově zaměřeného 
geometrickým plánem č. 2283-22/2005 v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou 
od Marie Říhové, bytem Mělkovice 307, Žďár nad Sázavou, za kupní cenu 3 120,- Kč 
do vlastnictví kraje Vysočina  dodatek č. 125 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic  dodatek č. 125 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic 
Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-04-2005-17, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: srpen 2005
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva kraje
č. 4/2005 konaného dne 29. 6. 2005 
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Usnesení 0262/04/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  darování geometric- darování geometric-
kým plánem č. 972-10-2005 nově odměřených pozemků par. č. 584/17 ostatní plocha, 
jiná plocha o výměře 2 814 m2 a par. č. 584/18 ostatní plocha, ostatní komunikace o vý-
měře 265 m2 v obci a k. ú. Kamenice nad Lipou do vlastnictví města Kamenice nad Li-
pou  dodatek zřizovací listiny č. 9 příspěvkové organizace Střední odborné učiliště  dodatek zřizovací listiny č. 9 příspěvkové organizace Střední odborné učiliště 
zemědělské Kamenice nad Lipou dle materiálu ZK-04-2005-18, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: červenec 2005
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0263/04/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  darování geomet- darování geomet-
rickým plánem č. 690-126/2004 ze dne 14. 2. 2005 nově odměřených pozemků par. č. 
1324/6 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 107 m2, a par. č. 1324/7 – ostatní plocha, 
jiná plocha o výměře 173 m2 v k. ú. a obci Okříšky do vlastnictví ČR – Zemědělské vo-
dohospodářské správy  dodatek č. 83 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč  dodatek č. 83 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč 
dle materiálu ZK-04-2005-19, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: září 2005
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0264/04/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje uzavření smlouvy o 
budoucí darovací smlouvě, kterou se kraj Vysočina a obec Martinice zavazují uzavřít 
darovací smlouvu na převod stavby silnice III/36047A na pozemku par. č. 1542 v k. ú. 
Martinice u Velkého Meziříčí včetně všech součástí a příslušenství z vlastnictví kraje 
Vysočina do vlastnictví obce Martinice.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: srpen 2005
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0265/04/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  koupi pozemků par.  koupi pozemků par. 
č. 803/29 – ostatní plocha, silnice o výměře 35 m2, a par. č. 803/30 – ostatní plocha, sil-
nice o výměře 105 m2 v k. ú. Chvojnov, obec Pelhřimov, od Josefa a Kateřiny Pánko-
vých za kupní cenu 8 400,- Kč  dodatek č. 91 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic  dodatek č. 91 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic 
Pelhřimov dle materiálu ZK-04-2005-21, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: září 2005
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0266/04/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  koupi pozemků par.  koupi pozemků par. 
č. 3009/34 – ostatní plocha, silnice o výměře 54 m2, a par. č. 3009/51 – ostatní plocha, 
silnice o výměře 117 m2 v k. ú. a obci Velká Bíteš od Karla Doležala a Jana Doležala za 
kupní cenu 6 669,- Kč  dodatek č. 129 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár  dodatek č. 129 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár 
nad Sázavou dle materiálu ZK-04-2005-22, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: září 2005
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0267/04/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  koupi pozemku par.  koupi pozemku par. 
č. 837/28 – ostatní plocha, silnice o výměře 130 m2 v k. ú. Proseč u Humpolce a obci 
Proseč od Danuše Vavrouškové a Marie Holubové za kupní cenu 2 730,- Kč do vlast-
nictví kraje Vysočina  Dodatek č. 92 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhři- Dodatek č. 92 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhři-
mov dle materiálu ZK-04-2005-23, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 2005
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0268/04/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  darování pozemků  darování pozemků 
par. č. 1046/2 – ost. plocha, jiná plocha o výměře 47 m2, a par. č. 10/6 ost. plocha, jiná 
plocha o výměře 33 m2, vše v k. ú. Zvole nad Pernštejnem, obec Zvole, do vlastnictví 
obce Zvole  přijetí daru pozemků par. č. 1/3 – ost. plocha, silnice o výměře 12 m přijetí daru pozemků par. č. 1/3 – ost. plocha, silnice o výměře 12 m2, a 
par. č. 206/23 – ost. plocha, silnice o výměře 26 m2, vše v k. ú. Zvole nad Pernštejnem, 
obec Zvole, od obce Zvole do vlastnictví kraje Vysočina  koupi pozemku par. č. 938/2  koupi pozemku par. č. 938/2 
– ost. plocha, silnice o výměře 33 m2 v k. ú. Zvole nad Pernštejnem, obec Zvole, vznik-
lého na základě geometrického plánu č. 226-191/2004 od Vlastimila Fendrycha, bytem 
Zvole, č. p. 125, za kupní cenu 693,- Kč do vlastnictví kraje Vysočina  dodatek č. 127  dodatek č. 127 
zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-04-2005-
24, př. 1  dodatek č. 128 zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle  dodatek č. 128 zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle 
materiálu ZK-04-2005-24, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: říjen 2005
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0269/04/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  prodej pozem- prodej pozem-
ků par. č. 2331/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 7 m2, a par. č. 2331/
5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 211 m2, zaměřených geometrickým 
plánem č. 1695-7/2005 v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou za kupní cenu 21 800,-Kč do 
vlastnictví SCHÄFER – SUDEX, s. r. o., se sídlem v Ledči nad Sázavou, Podolí, č. 
p. 5  dodatek č. 77 zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle ma- dodatek č. 77 zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle ma-
teriálu ZK-04-2005-25, př. 1  prodej pozemků st. par. 748/2 zastavěná plocha a ná- prodej pozemků st. par. 748/2 zastavěná plocha a ná-
dvoří o výměře 331 m2, st. par. č. 748/5, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 26 m2, 
par. č. 2429/8, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 122 m2 a pozemku vede-
ného ve zjednodušené evidenci – parcely, původ Evidence nemovitostí (EN) par. č. 
2429/10 o výměře 533 m2 v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou za kupní cenu 101 200,- 
Kč do vlastnictví EST +, a. s., se sídlem v Ledči nad Sázavou, Podolí 1237  dodatek  dodatek 
č. 78 zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-04-
2005-25, př. 2.

odpovědnost: odbor majetkový, termín: září 2005
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0270/04/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  prodej pozemku par.  prodej pozemku par. 
č. 521/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 41 m2, zaměřeného geometric-
kým plánem č. 75-13/2005 v k. ú. Lipnička a obci Světlá nad Sázavou za kupní cenu 2 
009,- Kč do vlastnictví Ladislava Šauera, bytem Lipnička, č. p. 44  dodatek č. 75 Zři- dodatek č. 75 Zři-
zovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-04-2005-26, př. 
1  prodej pozemku par. č. 521/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 12 m prodej pozemku par. č. 521/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 12 m2, 
zaměřeného geometrickým plánem č. 75-13/2005 v k. ú. Lipnička a obci Světlá nad Sá-
zavou za kupní cenu 588,- Kč do vlastnictví Pavla Krupičky, bytem Lipnička, č. p. 42 

 dodatek č. 76 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu  dodatek č. 76 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu 
ZK-04-2005-26, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: září 2005
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0271/04/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  prodej pozemků par.  prodej pozemků par. 
č. st. 816 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 134 m2, par. č. 783/2 – ostat-
ní plocha, jiná plocha o výměře 119 m2, zaměřených geometrickým plánem č. 82-61/
2004 ze dne 2. 2. 2005 v k. ú. a obci Rybné Petru Beránkovi, bytem Lípová 40, Jihla-
va, za kupní cenu 5 580,- Kč  dodatek č. 37 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic  dodatek č. 37 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic 
Jihlava dle materiálu ZK-04-2005-27, př. 1  darování pozemku par. č. 815 ostatní plo- darování pozemku par. č. 815 ostatní plo-
cha, ostatní komunikace o výměře 220 m2, zaměřeného geometrickým plánem č. 82-
61/2004 ze dne 2. 2. 2005 v k. ú. a obci Rybné do vlastnictví obce Rybné  dodatek č. 38  dodatek č. 38 
Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Jihlava dle materiálu ZK-04-2005-27, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: září 2005
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0272/04/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  darování pozem- darování pozem-
ku par. č. 1576/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 335 m2 v k. ú. a obci 
Luka nad Jihlavou dle geometrického plánu č. 687-222/2004 obci Luka nad Jihlavou 

 Dodatek č. 39 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Jihlava dle materiálu ZK-04- Dodatek č. 39 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Jihlava dle materiálu ZK-04-
2005-62, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: září 2005
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0273/04/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhodlo v souladu s § 37 záko-
na č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, vyhradit si kompetence k rozhodnutí o 
převzetí dluhu SOUz Kamenice nad Lipou ve výši 1 185 450,- Kč a jeho vypořádání a 
schvaluje  převzetí dluhu ve výši 1 185 450,- Kč a uzavření smlouvy o převzetí dlu- převzetí dluhu ve výši 1 185 450,- Kč a uzavření smlouvy o převzetí dlu-
hu mezi přejímajícím krajem Vysočina a dlužníkem SOUz Kamenice nad Lipou  uza- uza-
vření dohody o vypořádání majetkového podílu (dluhu) převodem nemovitého majetku 
zemědělského dvora SOUz v Kamenici nad Lipou dle materiálu ZK-04-2005-28, př. 2, 
a movitého majetku sloužícího k zajištění živočišné výroby včetně chovného stáda dle 
materiálu ZK-04-2005-28, př. 3, do vlastnictví společnosti AGRONOVA M&P, spol. s 
r. o., se sídlem Hviezdoslavova 556, Kamenice nad Lipou, 394 70, IČ 25153064, v cel-
kové výši 1 185 450,- Kč  dodatek zřizovací listiny č. 8 příspěvkové organizace Střední  dodatek zřizovací listiny č. 8 příspěvkové organizace Střední 
odborné učiliště zemědělské Kamenice nad Lipou dle materiálu ZK-04-2005-28, př. 4.
odpovědnost: ředitel SOUz Kamenice nad Lipou, OŠMS, OM, termín: červenec 
2005
Usnesení bylo přijato 28 hlasy, proti 0, zdrželo se 13.

Usnesení 0274/04/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje převod prostředků z 
Fondu strategických rezerv na zvláštní účty:  projektu „Severojižní propojení kraje  projektu „Severojižní propojení kraje 
Vysočina – II/410 Jemnice – obchvat“ v celkové výši 2,0 mil. Kč  projektu „Severojiž- projektu „Severojiž-
ní propojení kraje Vysočina – II/410 Menhartice – obchvat“ v celkové výši 1,2 mil. Kč 

 projektu „Severojižní propojení kraje Vysočina – II/410 Dešná – obchvat“ v celko- projektu „Severojižní propojení kraje Vysočina – II/410 Dešná – obchvat“ v celko-
vé výši 1,6 mil. Kč  projektu „Severojižní propojení kraje Vysočina – II/410 Jemnice  projektu „Severojižní propojení kraje Vysočina – II/410 Jemnice 
– Menhartice“ v celkové výši 0,6 mil. Kč  projektu „Severojižní propojení kraje Vy- projektu „Severojižní propojení kraje Vy-
sočina – II/410 Menhartice – hranice kraje“ v celkové výši 0,6 mil. Kč  projektu „Se- projektu „Se-
verojižní propojení kraje Vysočina – II/410 hranice kraje – Dešná“ v celkové výši 0,75 
mil. Kč  projektu „Severojižní propojení kraje Vysočina – II/410 Dešná – hranice ČR“  projektu „Severojižní propojení kraje Vysočina – II/410 Dešná – hranice ČR“ 
v celkové výši 2,4 mil. Kč  projektu „Severojižní propojení kraje Vysočina – II/360  projektu „Severojižní propojení kraje Vysočina – II/360 
Martinice – obchvat“ v celkové výši 1,3 mil. Kč  projektu „Severojižní propojení kraje  projektu „Severojižní propojení kraje 
Vysočina – III/3853 Strážek – obchvat“ v celkové výši 1,4 mil. Kč s tím, že prostředky 
budou na zvláštní účty uvolňovány průběžně dle potřeby, žádá v souladu s § 35 odst. 2 
písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, Jihočeský kraj 
o spolufi nancování projektů a pověřuje hejtmana kraje k jednání v této věci.
odpovědnost: hejtman kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor majetko-
vý, odbor ekonomický, termín: listopad 2005
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0275/04/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje nabytí pozemků pro 
stavbu „Silnice II/405 Jihlava–Příseka“ v rozsahu a za ceny dle materiálu ZK-04-2005-
30, př. 1 plus cenu porostů stanovenou podle vyhlášky č. 540/2002 Sb., ve znění poz-
dějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o 
oceňování majetku a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 2005
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0276/04/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje uzavření smlouvy č. 
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136P/2005 o poskytnutí fi nančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní 
infrastruktury na rok 2005 a jmenovitý seznam akcí uvedených v příloze č. 1 smlou-
vy, jež mají být spolufi nancovány z fondů Evropské unie dle materiálu ZK-04-2005-
31, př. 1, a přijímá závazek k vrácení fi nančních prostředků poskytovateli ve výši, v 
jaké se podle této smlouvy uskuteční zálohové fi nancování podílu dotace z fondů Ev-
ropské unie u akcí spolufi nancovaných z fondů Evropské unie uvedených v příloze č. 
1 smlouvy dle materiálu ZK-04-2005-31, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor majetkový, odbor 
ekonomický, termín: listopad 2005
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0277/04/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  poskytnutí dotace  poskytnutí dotace 
na úhradu nákladů účtovaných auditorem za provedení přezkoumání hospodaření za 
rok 2004 obcím podle materiálu ZK-04-2005-32, př. 1  přesun rozpočtových pro- přesun rozpočtových pro-
středků ve výši 45 tis. Kč z kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnos-
ti, položky Nespecifikovaná rezerva, do kapitoly Zastupitelstvo kraje (ORJ 1400, § 
3636 Územní rozvoj) za účelem úhrady těchto dotací.
odpovědnost: odbor kontroly, ekonomický odbor, termín: 31. 7. 2005
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.

Usnesení 0278/04/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí „Zprávu o 
čerpání rozpočtu kraje v období leden–květen 2005“ dle materiálu ZK-04-2005-
63, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický, termín: červen 2005
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0279/04/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí rozpočtový výhled 
kraje Vysočina na období 2006 a 2007 dle materiálu ZK-04-2005-33, př. 1, a přehled zá-
vazků a pohledávek, které vzniknou kraji v souvislosti s fi nancováním projektů a granto-
vých schémat spolufi nancovaných z prostředků EU dle materiálu ZK-04-2005-33, př. 2.
odpovědnost: odbor ekonomický, termín: červen 2005
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0280/04/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  pro Nemocnici  pro Nemocnici 
Třebíč poskytnutí daru ve výši 625 tis. Kč z Fondu strategických rezerv kraje Vyso-
čina v souvislosti s usnesením č. 410/06/2004/ZK ze dne 26. 10. 2004  použití daru  použití daru 
ve výši 625 tis. Kč u Nemocnice Třebíč k úhradě ztráty za předchozí léta.
odpovědnost: odbor ekonomický a ředitel Nemocnice Třebíč, termín: do 31. 12. 2005
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0281/04/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje poskytnutí fi nanční-
ho příspěvku městu Třešť ve výši 20 000,- Kč pro Městské kulturní středisko v Třeš-
ti na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním krajské přehlídky „Třešťské 
divadelní jaro 2005“.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, termín: červen 2005
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 0282/04/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  v souladu s § 59  v souladu s § 59 
odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, poskytnutí dotace ve výši 200 000,- 
Kč, společnosti ARS koncert, s. r. o, na pořádání Mezinárodního hudebního festiva-
lu Petra Dvorského  snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti  snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti 
j. n., položka Nespecifikovaná rezerva, o částku 200 000 Kč a zvýšení kapitoly Za-
stupitelstvo kraje, příloha Z2 Kulturní, společenské a sportovní akce podporované 
krajem v roce 2005, ORJ 1800, § 3312 Hudební činnost, o částku 200 000,- Kč na po-
řádání Mezinárodního hudebního festivalu Petra Dvorského.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor, termín: 29. 6. 2005
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0283/04/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje poskytnutí fi nanční-
ho příspěvku městu Třebíč ve výši 60 000,- Kč pro Kulturní, vzdělávací a informační 
zařízení Třebíč na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním národní pře-
hlídky „Divadelní Třebíč 2005“.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, termín: červen 2005
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0284/04/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje změny zřizovacích 
listin dle materiálu ZK-04-2005-37, př. 1 příspěvkových organizací zřizovaných kra-
jem Vysočina uvedených v materiálu ZK-04-2005-37, př. 2.
odpovědnost: OŠMS, termín: březen 2006
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0285/04/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení úče-
lových prostředků na zajištění připojení škol k internetu v rámci SIPVZ Projektu 
P III – Infrastruktura právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských 
zařízení, které zřizuje kraj, v celkové výši 1 253 070,- Kč dle tabulky 1 materiálu 
ZK-04-2005-38, př. 1, právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských 
zařízení, které zřizují obce, v celkové výši 1 420 146,- Kč dle tabulky 2 materiálu ZK-
04-2005-38, př. 1 a soukromým školám v celkové výši 222 768,- Kč dle tabulky 3 ma-
teriálu ZK-04-2005-38, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín: čer-

ven 2005
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0286/04/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení účelo-
vých prostředků právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, 
které zřizuje kraj, ve výši 84 598,- Kč dle materiálu ZK-04-2005-39, př. 1 a právnickým 
osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce, ve výši 
1 117 306,- Kč dle materiálu ZK-04-2005-39, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín: červen 
2005
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0287/04/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje účelovou dotaci městu 
Jihlava na úhradu provozních nákladů SPC při Speciální mateřské škole pro děti s více 
vadami Jihlava, Demlova 28, ve výši 200 tis. Kč z prostředků kapitoly Školství, § 3299 
– Ostatní záležitosti vzdělávání.
odpovědnost: OŠMS, termín: do konce července odeslat dotaci městu
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0288/04/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení úče-
lových 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 890 000,- Kč dle tabulky 1 materiálu ZK-04-2005-41, př. 1 a práv-
nickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce, v 
celkové výši 98 510,- Kč dle tabulky 2 materiálu ZK-04-2005-41, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín: červen 
2005
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0289/04/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje povýšení rozpočtu ka-
pitoly Kultura (ORJ 4000, § 33xx) o částku 3 266 tis. Kč snížením kapitoly Rezerva a 
rozvoj kraje (§ 6409 Ostatní činnosti j. n.), položky nespecifi kovaná rezerva o tuto část-
ku dle materiálu ZK-04-2005-42, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, ekonomický odbor
termín: červen 2005
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0290/04/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  Seznam žádostí o  Seznam žádostí o 
akci navržených k podpoře dle materiálu ZK-04-2005-43, př. 1 k podpoře v rámci 1. 
kola výzvy grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004–
2006  spolufinancování akcí uvedených v Seznamu žádostí o akci navržených k pod- spolufinancování akcí uvedených v Seznamu žádostí o akci navržených k pod-
poře v materiálu ZK-04-2005-43, př. 1 do výše uvedené v žádostech v materiálech 
ZK-04-2005-43, př. 2 a ZK-04-2005-43, př. 3 z Fondu strategických rezerv.
odpovědnost: OŠMS, termín: Do 7 pracovních dnů oznámí gestor žadatelům výsle-
dek rozhodnutí zastupitelstva o poskytnutí podpory.
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 0291/04/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  poskytování systé- poskytování systé-
mové podpory z prostředků kraje v souhrnné výši maximálně 1 mil. Kč ročně, určené k 
vytváření a rozšiřování souborů učebních a kompenzačních pomůcek za účelem jejich 
zapůjčování pro potřeby individuálně integrovaných dětí, žáků a studentů dle materiá-
lu ZK-04-2005-44, př. 1  Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro tvorbu a používání  Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro tvorbu a používání 
souborů učebních a kompenzačních pomůcek pro individuálně integrované děti, žáky a 
studenty se zdravotním postižením dle materiálu ZK-04-2005-44, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: do konce září 2005
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0292/04/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  poskytování sys- poskytování sys-
témové dotace z prostředků kraje v souhrnné výši do 1 mil. Kč ročně na pořízení a 
opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol všech zřizovatelů dle materiá-
lu ZK-04-2005-45, př. 1  Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování sys- Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování sys-
témové dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol 
dle materiálu ZK-04-2005-45, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: do konce září 2005
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 0293/04/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje přidělení fi nančního 
příspěvku v celkové výši 8 000,- Kč z kapitoly Školství (§ 3299 Záležitosti vzdělávání, 
běžné výdaje) obci Nové Veselí pro ZÁKLADNÍ ŠKOLU NOVÉ VESELÍ, okres Žďár 
nad Sázavou, Na Městečku 1, 592 14 Nové Veselí, na jízdné, ubytování a stravu druž-
stva mladších žáků soutěžících na republikovém fi nále soutěže Novinářský kalamář.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín: červen 
2005
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0294/04/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Zásady Zastupitel-
stva kraje Vysočina pro poskytování fi nančních příspěvků na hospodaření v lesích 
z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití podle materiálů ZK-
04-2005-47, př. 1 a př. 2.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, termín: trvale
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Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0295/04/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  Dotaci městu  Dotaci městu 
Kamenice nad Lipou na odstranění povodňových škod na komunikacích ve výši 
330 000,- Kč dle ustanovení § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, 
ve znění pozdějších předpisů  Povýšení kapitoly Doprava § 2212 – Silnice o část- Povýšení kapitoly Doprava § 2212 – Silnice o část-
ku 330 000,- Kč snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, Nespecifikovaná rezer-
va, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené o výše uvedenou částku.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ekonomický, ter-
mín: 31. 7. 2005
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0296/04/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje převod fi nančních 
prostředků z Fondu strategických rezerv ve výši alokace prostředků na rok 2005, 
tj. 678 000,- Kč, na zvláštní účet projektu „Terénní mapování sítě jezdeckých ste-
zek a koňských stanic v kraji Vysočina“.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, ekonomický odbor, termín: červenec 2005
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0297/04/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí aktualizaci 
Profi lu kraje Vysočina dle materiálu ZK-04-2005-50, př. 1, a ukládá odboru regio-
nálního rozvoje předložit další aktualizaci Profi lu kraje Vysočina na zasedání za-
stupitelstva kraje v prosinci 2005.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: prosinec 2005
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0298/04/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  seznam akcí na- seznam akcí na-
vržených k podpoře a seznam akcí náhradních dle materiálu ZK-04-2005-51, př. 2 

 poskytnutí podpory příjemcům podpory na realizaci akcí doporučených k pod- poskytnutí podpory příjemcům podpory na realizaci akcí doporučených k pod-
poře uvedených v materiálu ZK-04-2005-51, př. 2.
odpovědnost: ORR, termín: červen 2005
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0299/04/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  seznam příjemců  seznam příjemců 
podpory dle materiálu ZK-04-2005-52, př. 2  poskytnutí podpory příjemcům pod- poskytnutí podpory příjemcům pod-
pory na realizaci akcí doporučených k podpoře v materiálu ZK-04-2005-52, př. 2 
neposkytnutí podpory příjemci podpory na realizaci akce nedoporučené k podpoře 
v materiálu ZK-04-2005-52, př. 2.
odpovědnost: ORR, termín: červen 2005
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 0300/04/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  zvýšení rozpoč- zvýšení rozpoč-
tu kapitoly Zdravotnictví, § 3533 – Zdravotnická záchranná služba, položky 5331 
– Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 11 000 tis. 
Kč s určením pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina při současném 
snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařaze-
né, položky – Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 11 000 tis. Kč  zvýšení  zvýšení 
závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Zdravotnické záchranné služby kra-
je Vysočina o 11 000 tis. Kč s určením na pokrytí nezbytných provozních potřeb k 
zajištění vyrovnaného finančního hospodaření v roce 2005.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ekonomický odbor, majetko-
vý odbor, ředitel Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, termín: 31. 12. 2005
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 1, zdrželi se 3.

Usnesení 0301/04/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  dodatek č. 1 Zři- dodatek č. 1 Zři-
zovací listiny Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-
04-2005-54, př. 1  dodatek č. 1 Zřizovací listiny Dětského domova Kamenice nad  dodatek č. 1 Zřizovací listiny Dětského domova Kamenice nad 
Lipou, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2005-54, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, termín: do 20 dnů od schvá-
lení zaslat dodatky příspěvkovým organizacím
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 0302/04/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 7 Zřizo-
vací listiny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organiza-
ce, dle materiálu ZK-04-2005-55, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, termín: do 20 dnů od schvá-
lení zaslat dodatek příspěvkové organizaci
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0303/04/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Zásady podpory 
sociálních služeb v kraji Vysočina pro rok 2005 dle materiálu ZK-04-2005-56, př. 
3 a souhlasí s přípravou změny rozpočtu kapitoly Sociální věci a jeho navýšení o 2 
766 tis. Kč z kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položka 
Nespecifi kované rezervy k realizaci podpory sociálních služeb v rozsahu dle ma-
teriálu ZK-04-2004-56.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ekonomický odbor, termín:
31. 7. 2005
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 0304/04/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení grantového 

programu „Metropolitní sítě IV“ dle materiálu ZK-04-2005-57, př. 1, jmenuje  řídicí vý- řídicí vý-
bor grantového programu „Metropolitní sítě IV“ ve složení: ODS – Jakub John, Radek 
Vovsík, KDU-ČSL – František Dohnal, Josef Švec, KSČM – František Náhončík, Pavel 
Kalabus, ČSSD – Zdeněk Studenec, Zdeněk Ryšavý, SNK – Jiří Antonů, Jiří Hort  Fran- Fran-
tiška Dohnala předsedou řídicího výboru grantového programu „Metropolitní sítě IV“ 
Petra Pavlince s právem hlasovacím a Martinu Rojkovou s právem poradním jako garanty 
řídicího výboru grantového programu „Metropolitní sítě IV“ a pověřuje radu kraje, aby v 
případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor informatiky, termín: červen 2005
Usnesení bylo přijato 31 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 0305/04/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje ruší usnesení č. 0237/03/2005/
ZK ze dne 17. 5. 2005, schvaluje vyhlášení grantového programu „Veřejně přístupný 
internet“ dle materiálu ZK-04-2005-58, př. 1, jmenuje  řídicí výbor grantového pro- řídicí výbor grantového pro-
gramu „Veřejně přístupný internet“ ve složení: ODS – Jaroslav Huňáček, Jan Abbrent, 
KDU-ČSL – František Dohnal, Luboš Rudišar, KSČM – Pavel Kalabus, Ladislav Brož, 
ČSSD – Petr Kocián, Dušan Horváth, SNK – Jiří Antonů, Jiří Hort  Františka Dohnala  Františka Dohnala 
předsedou řídicího výboru grantového programu „Veřejně přístupný internet“  Petra  Petra 
Pavlince s právem hlasovacím a Martinu Rojkovou s právem poradním jako garanty ří-
dicího výboru grantového programu „Veřejně přístupný internet“ a pověřuje radu kra-
je, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor informatiky, termín: červen 2005
Usnesení bylo přijato 31 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 0306/04/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení grantového 
programu „EDICE VYSOČINY III.“ na podporu edičních počinů s vazbou na kultu-
ru, historii, přírodu a krajinu Vysočiny v objemu 2 mil. Kč dle materiálu ZK-04-2005-
60, př. 1. jmenuje  řídicí výbor grantového programu „EDICE VYSOČINY III.“ ve  řídicí výbor grantového programu „EDICE VYSOČINY III.“ ve 
složení: ODS – Jana Fischerová, Jaromíra Hanáčková, KDU-ČSL – Jaroslav Poborský, 
František Dohnal, KSČM – Jan Slámečka, Bohumil Kotlán, ČSSD – Ivana Mojžyško-
vá, Pavla Kučerová, SNK – Zdeňka Marková, Olga Zachariášová  Janu Fischerovou  Janu Fischerovou 
předsedkyní řídicího výboru grantového programu „EDICE VYSOČINY III.“  Ho- Ho-
rymíra Kubíčka s právem hlasovacím a Jaroslavu Panáčkovou s právem poradním jako 
garanty řídicího výboru a grantového programu „EDICE VYSOČINY III.“ a pověřuje 
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, termín: červen 2005
Usnesení bylo přijato 31 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 0307/04/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení druhého 
kola grantového programu „Systém sběru a třídění odpadu 2005/II“ na podporu tvor-
by uceleného systému sběru a třídění komunálního odpadu dle materiálu ZK-04-2005-
61, př. 1, jmenuje  řídicí výbor grantového programu „Systém sběru a třídění odpadu  řídicí výbor grantového programu „Systém sběru a třídění odpadu 
2005/II“ ve složení: ODS – Pavel Hájek, Ivo Rohovský, KDU-ČSL – Hana Žáková, Jo-
sef Kodet, KSČM – Jan Musil, Luboš Musil, ČSSD – Tomáš Koubek, Vladimír Dolejš, 
SNK – Marie Černá, Miloš Odvárka  Pavla Hájka předsedou řídicího výboru granto- Pavla Hájka předsedou řídicího výboru granto-
vého programu „Systém sběru a třídění odpadů 2005/II “  Pavlu Bendovou s právem  Pavlu Bendovou s právem 
hlasovacím a Evu Navrátilovou s právem poradním, jako garanty řídicího výboru gran-
tového programu „Systém sběru a třídění odpadů 2005/II“ a pověřuje radu kraje, aby 
v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor životního prostředí, termín: červen 2005
Usnesení bylo přijato 31 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 0308/04/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje doporučuje vyhlášení gran-
tového programu „ROZVOJ MALÝCH PODNIKATELŮ 2005“ dle materiálu ZK-
04-2005-59, př. 1, jmenuje  řídicí výbor grantového programu „Rozvoj malých  řídicí výbor grantového programu „Rozvoj malých 
podnikatelů 2005“ ve složení: ODS – Jan Tecl, Hana Müllerová, KDU-ČSL – Jaroslav 
Hulák, Milan Šulc, KSČM – Zdeněk Dobrý, Pavel Šlechtický, ČSSD – Zdeněk Chlád, 
Ladislav Peťa, SNK – Marie Černá, Libor Honzárek  Marii Černou předsedkyní řídi- Marii Černou předsedkyní řídi-
cího výboru grantového programu „Rozvoj malých podnikatelů 2005“  Martinu Kr- Martinu Kr-
šňákovou s právem hlasovacím a Olgu Wiesnerovou s právem poradním jako garanty 
řídicího výboru a grantového programu „Rozvoj malých podnikatelů 2005“ a pověřuje 
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 30. 6. 2005
Usnesení bylo přijato 23 hlasy, proti 4, zdrželo se 7.

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

Kompletní informace o práci orgánů kraje včetně podklado-
vých materiálů pro jednání, zápisů z jednání, databází usne-
sení, termínů zasedání a kontaktních informací najdete na 

internetových stránkách kraje

http://samosprava.kr-vysocina.cz.
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