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Milé kolegyně, milí kolegové, 
jak již bylo předesláno v závě-
ru minulého dílu, který si kladl 
za cíl seznámit čtenáře s někte-
rými aspekty odvolacího řízení, 
předmětem tohoto článku bude 
problematika institutů, jež slou-
ží k nápravě vadných rozhodnutí, 
která již jsou (až na jednu výjim-
ku) v právní moci, tedy takzva-
ných mimořádných opravných 
prostředků. 
1. Přezkumné řízení se ve 
srovnání se svým předchůd-
cem (přezkoumáním rozhodnutí 
mimo odvolací řízení), uprave-
ným „starým“ správním řádem, 
odlišuje zejména podrobnější
a rozsáhlejší úpravou. 
Podstatou tohoto institutu je re-
vize správních rozhodnutí, jež 
již nabyla právní moci, z hledis-
ka jejich zákonnosti. Přezkumné 
řízení provádí nadřízený správ-
ní orgán z moci úřední, není 
na ně právní nárok a případný 
podnět účastníka řízení na pro-
vedení přezkumu není tedy žá-
dostí podle správního řádu, 
jejímž podáním by toto řízení 
bylo zahájeno. Přezkumné říze-
ní zahájí správní orgán z moci 
úřední v případě, kdy jsou dány 
důvodné pochybnosti o tom, že 
dřívější (zpravidla pravomocné) 
správní rozhodnutí bylo vydáno 
v souladu s právními předpi-
sy. Rozhodný je přitom soulad 
s právními předpisy, které platily 
v době vydání rozhodnutí, niko-
liv s jejich zněním v době posu-
zování v případě, že by po právní 
moci rozhodnutí došlo k jejich 
změně. 
S ohledem na skutečnost, 
že přezkumné řízení není obliga-
torní součástí správního procesu 
a není ani smyslem jeho úpravy, 
aby bylo správními orgány pro-
váděno v nějaké masivnější míře, 
soustředili bychom se v dalším 
pojednání pouze na výčet někte-
rých podstatných rozdílů, kte-
ré nová úprava vykazuje oproti 

staršímu institutu přezkoumá-
ní rozhodnutí mimo odvolací ří-
zení.
a) Nově lze v rámci přezkumné-Nově lze v rámci přezkumné-Nově
ho řízení zrušit či změnit i roz-
hodnutí, jež ještě nenabylo 
právní moci (§ 94 odst. 1). Ta-právní moci (§ 94 odst. 1). Ta-právní moci
kový postup je možný ve vztahu 
k rozhodnutí, které je předběžně 
vykonatelné, tedy kde odvolání 
nemá odkladný účinek.
b) Z důvodu právní jistoty do-
chází k rozšíření okruhu 
rozhodnutí, jež jsou „nepře-
zkoumatelná“ (§ 94 odst. 2, 3). 
V případech rozhodnutí, kte-
rým byl udělen souhlas k sou-
kromoprávnímu úkonu nebo 
povolen vklad práva k nemovi-
tosti evidované v katastru ne-
movitostí, nebo jestliže bylo 
rozhodnuto ve věci osobního sta-
vu a žadatel nabyl práva v dobré 
víře, převyšuje požadavek práv-
ní jistoty zásadu legality a roz-
hodnutí v těchto případech jsou
z přezkumného řízení vylou-
čena. Stejně tak jsou např. sa-
mostatně nepřezkoumatelná
všechna usnesení s výjimkou 
těch, jimiž se řízení končí (zasta-těch, jimiž se řízení končí (zasta-těch, jimiž se řízení končí (
vení řízení, odložení věci).vení řízení, odložení věci).vení řízení, odložení věci
c) Další změna se týká lhůt, 
které se vztahují k provede-
ní přezkumného řízení. Starý 
správní řád stanovil v této sou-
vislosti jedinou lhůtu – 3 roky
ode dne právní moci rozhodnu-
tí. Nový správní řád rozlišuje 
dvě lhůty pro zahájení – sub-
jektivní dvouměsíční a jektivní dvouměsíční a jektivní dvouměsíční objek-
tivní jednoroční lhůtu (§ 96 
odst. 1). Jelikož se jedná o lhůty 
propadné, nelze přezkumné ří-
zení provést, pokud správní or-
gán nestihne v těchto lhůtách 
vydat usnesení o zahájení pře-
zkumu (přezkumné řízení se 
zahajuje specifickým způsobem 
– vydáním usnesení o jeho zahá-
jení). Dále správní řád stanovuje 
i lhůtu 15 měsíců pro ukon-
čení přezkumného řízeníčení přezkumného řízeníčení
(§ 97 odst. 2). Pokud by správní 

orgán nestihl v této lhůtě ve věci 
rozhodnout, je jeho povinností 
přezkumné řízení zastavit.
d) Pro případy zjevné nezákon-
nosti rozhodnutí, která vyplývá 
přímo ze spisového materiálu, 
zavádí správní řád nově institut nově institut nově
zkráceného přezkumného ří-
zení (§ 98). Zde se nebude prová-zení (§ 98). Zde se nebude prová-zení
dět žádné dokazování a prvním 
úkonem bude vydání rozhodnu-
tí, jímž se zpravidla dřívější ne-
zákonné rozhodnutí zruší.
e) Správní řád v případě pře-
zkumného řízení víc než kde jin-
de pamatuje na zásadu ochrany 
práv nabytých v dobré víře. 
Správní orgán má jednak mož-
nost stanovit, odkdy nastávají 
účinky rozhodnutí (§ 99). Účin-účinky rozhodnutí (§ 99). Účin-účinky
ky rozhodnutí v přezkumném ří-
zení mohou být podle okolností 
stanoveny zpětně od právní moci 
nebo předběžné vykonatelnos-
ti přezkoumávaného rozhodnutí 
anebo od právní moci nebo před-
běžné vykonatelnosti rozhodnutí 
v přezkumném řízení. Odkdy na-
stávají účinky rozhodnutí v pře-
zkumném řízení, určuje správní 
orgán, který řízení vede, a to pří-
mo v rozhodnutí. Jestliže však 
správní orgán v průběhu pře-
zkumného řízení zjistí, že ač-
koli přezkoumávané rozhodnutí 
je nezákonné, ale jeho zrušením 
či změnou by byla způsobe-
na nepoměrná újma některému újma některému újma
účastníkovi, jenž nabyl práva
v dobré víře, přezkumné řízení 
zastaví (§ 94 odst. 4). V tomto zastaví (§ 94 odst. 4). V tomto zastaví
případě se tedy ponechá nezá-
konné rozhodnutí zcela vědomě 
v platnosti právě s poukazem na 
ochranu práv nabytých v dob-
ré víře. 
f) Příslušným správním orgá-
nem k provedení přezkumného 
řízení je nadřízený správní or-
gán, který má nově možnost pře-
zkoumávané rozhodnutí zrušit 
a věc vrátit k novému projed-
nání (§ 97 odst. 3). Nově se však nání (§ 97 odst. 3). Nově se však nání
připouští i jakási obdoba auto-

Nový správní řád
13. část – Mimořádné opravné prostředky
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Vedle situace, kdy je „nové roz-
hodnutí“ výtěžkem obnovené-
ho řízení, řeší správní řád v § 
101 i další důvody či předpokla-
dy vydání nového rozhodnutí. 
V těchto případech se však ne-
jedná o nápravu vadných roz-
hodnutí, ale o řešení jiných, 
v zákoně taxativně vypočtených 
situací, kdy správní řád umož-
ňuje provést nové řízení a no-
vě (zpravidla jinak) rozhodnout 
věc, o níž již bylo jednou pra-
vomocně rozhodnuto. V těchto 
ostatních případech (s výjimkou 
situace, která vyplyne z promi-
nutí zmeškání úkonu – § 101 
písm. a), se novým rozhodnu-
tím původní rozhodnutí neruší. 
Omezena je pouze vykonatelnost 
původního rozhodnutí. Správní 
orgán tak může 
a) doplnit řízení o úkony, jejichž 
zmeškání bylo prominuto, a na 
základě těchto úkonů věc znovu 
posoudit  a rozhodnout

b) vyhovět žádosti, kterou již dří-
ve pravomocně zamítl. Účastník 
může tedy podat žádost ve věci, 
již správní orgán již jednou pra-
vomocně zamítl, a v případě,  že 
jsou splněny podmínky pro vy-
dání kladného rozhodnutí, může 
ve věci vydat nové, tentokrát již 
vyhovující rozhodnutí 
c) dodatečně změnit například 
lhůtu splatnosti pokuty či povolit 
její zaplacení po splátkách
d) rozhodnout nově věc v přípa-
dě, kdy bylo rozhodnutí zrušeno 
například soudem v rámci soud-
ního přezkumu správních roz-
hodnutí
e) nebo vydat nové rozhodnu-
tí, jestliže to umožňuje zvlášt-
ní zákon

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

remedury – přezkumné řízení remedury – přezkumné řízení remedury
může za určitých podmínek pro-
vést a „své“ rozhodnutí zrušit či 
změnit i ten správní orgán, jenž 
jej vydal (§ 95 odst. 2).jej vydal (§ 95 odst. 2).jej vydal
2. Obnova řízení slouží za pod-
mínek stanovených zákonem 
k nápravě pravomocných rozhod-
nutí ve věci. Nelze obnovit „ří-
zení“, které předcházelo vydání 
usnesení. Řízení před správním 
orgánem, jež bylo ukončeno pra-
vomocným rozhodnutím ve věci, 
se v případě, že je naplněn někte-
rý z důvodů obnovy řízení, ob-
noví buď na žádost účastníka 
řízení, nebo z moci úřední, po-
kud je na tom veřejný zájem. 
Obnovy řízení se však nemů-
že domáhat ten účastník řízení, 
který mohl důvod obnovy uplat-
nit v odvolacím řízení (koncent-
rační zásada). Pokud by správní 
orgán žádost o obnovu řízení 
zamítl, toto rozhodnutí by ozná-
mil pouze žadateli, jenž proti 
němu může podat odvolání.
Ve srovnání se starší úpra-
vou dochází z důvodu posí-
lení právní jistoty ke zúžení 
důvodů obnovy řízení. Pokud 
je však některý z důvodů obnovy 
dán (§ 100 odst. 1) a pokud jsou 
splněny i další podmínky povole-
ní obnovy řízení (zejména dodrže-
ní lhůt stanovených § 100 odst. 2), 
je správní orgán povinen případné 
žádosti účastníka řízení vyhovět 
a ve věci povolit obnovu řízení. 
V této souvislosti je však třeba 
dodat, že samotná existence ně-
kterého z důvodů obnovy řízení 
(např. skutečnost, že vyšel najevo 
nový důkaz) sama o sobě důvod 
obnovy nezakládá. Nezbytnou 
podmínkou je i důvodný před-

poklad, že takovýto nový dů-
kaz může vést k jinému řešení 
otázky, jež byla předmětem pů-
vodního rozhodování. Pokud se 
tedy správnímu orgánu podaři-
lo před vydáním původního roz-
hodnutí zjistit stav věci v takové 
kvalitě, že nový, nijak zvlášť pod-
statný důkaz nemůže toto zjištění 
ovlivnit, není na místě s ohledem 
na právní jistotu řízení obnovovat 
a ve věci vydávat nové rozhodnu-
tí. Výjimkou je v této souvislosti 
ustanovení § 100 odst. 4. Pokud 
bylo původní rozhodnutí dosaže-
no trestným činem (např. v sou-
vislosti s korupčním jednáním), 
řízení se obnoví vždy. 
Stejně jako v přezkumném ří-
zení je i při obnově říze-
ní správní orgán povinen šetřit 
a dbát práva nabytá v dobré víře, 
a pokud zájem na ochranu práv 
nabytých v dobré víře převažu-
je nad důvodem obnovy, obno-
vené řízení se zastaví. 
V případě, že správní orgán, kte-
rý ve věci rozhodoval v posled-
ním stupni, obnovu řízení povolí 
či nařídí z moci úřední, provede 
se ve věci nové řízení, v němž 
správní orgán využije původní 
podklady pro vydání rozhodnutí, 
které ovšem musí modifi kovat či 
doplnit o skutečnosti, jež byly dů-
vodem obnovy řízení (např. nové 
důkazy, které nebyly v původ-
ním řízení provedeny). Výsled-
kem obnoveného řízení je vydání 
nového rozhodnutí ve věci, jímž 
se „staré“ rozhodnutí ruší (§ 102 
odst. 9) a které by ve většině pří-
padů s ohledem na § 100 odst. 1 
mělo otázku, jež byla předmětem 
rozhodování, řešit jiným způso-
bem.

Od ledna 2006 zahájila v kra-
ji Vysočina svou činnost nová 
regionální pracovnice BESIP 
paní Miloslava Vojtová. Je za-
městnankyní Ústředního auto-
motoklubu ČR, který je servisní 
organizací Ministerstva dopra-
vy ČR/BESIP. Cílem její čin-
nosti je prosazovat opatření ke 

zvyšování bezpečnosti silniční-
ho provozu v kraji, a především 
metodicky řídit a podporovat 
rozvoj dopravní výchovy na ško-
lách včetně konání oblastních a 
krajského kola soutěže Mladý 
cyklista. Paní Vojtová nahradila 
v našem kraji dočasně pracující-
ho Ing. Charouze, jehož činnost 

byla soustředěna především na 
kraj Olomoucký. Vysočina má 
tedy svou vlastní regionální pra-
covnici BESIP. Kontakt na paní 
Vojtovou je prostřednictvím mo-
bilního telefonu číslo 724 372 713 
nebo e-mailem: besip_vy@ua-
mk-cr.cz. Pracoviště regionální 
pracovnice BESIP je v budově 

SÚS Jihlava, Kosovská 16, 586 
01 Jihlava.
Ve své činnosti bude regionální 
pracovnice v úzké spolupráci s 
krajským koordinátorem BESIP, 
kterým je Miroslav Olšan, odbor 
dopravy a silničního hospodář-
ství, telefon: 564 602 412, e-mail: 
olsan.m@kr-vysocina.cz.

Regionální pracovnice BESIP pro kraj Vysočina

Odbor dopravy a silničního hospodářství

V únoru a březnu 2006 bude 
ve vestibulu budovy „B“ Kraj-
ského úřadu kraje Vysočina 
umístěna zajímavá výstava fo-
tografi í vybraných kulturních 
památek, které byly v letech 
2004–2005 opraveny s pomo-
cí dotace kraje Vysočina a za 
fi nanční spoluúčastí obcí, na 

jejichž území se památky na-
chází. Návštěvníci výstavy 
budou mít možnost srovnání 
stavu objektů před jejich obno-
vou a po ní.

 Jaroslava Panáčková, odbor 
kultury a památkové péče
telefon: 564 602 296, e-mail: 
panackova.j@kr-vysocina.cz

Kulturní památky před 
obnovou a po ní

Informace
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Dispoziční fond Vysočiny je realizován v rámci Iniciativy Spo-
lečenství INTERREG IIIA. V rámci výzvy budou podporovány 
neinvestiční projekty v oblasti malých přeshraničních aktivit typu 
„people to people“ (obdoba Společného fondu malých projektů z 
Phare CBC), např. přeshraniční setkávání, sportovní turnaje, hu-
dební festivaly, koncerty, studie a plánování, semináře, kulturní 
výměny, projekty vztahující se k rozvoji lidských zdrojů, projekty 
zaměřené na specifi cké problémy životního prostředí atd.
Vhodnými žadateli jsou: města, obce, svazky obcí, kraj, organi-
zace zřízené nebo založené kraji či obcemi, NNO (o. s., o. p. s., 
církevní právnické osoby, nadace a nadační fondy).
Minimální výše podpory je 1 000 EUR, maximální výše podpory 
je 10 000 EUR. Výše podpory nesmí přesáhnout 75 % veškerých 
uznatelných nákladů projektu.

Každý žadatel musí mít logického přeshraničního partnera pro-
jektu v příslušném příhraničním území Rakouska.
Žádosti jsou přijímány průběžně, pokud však chce žadatel mít ga-
ranci, že jeho projekt bude na daném zasedání projednáván, musí 
být doručen nejpozději do:
* 22. 2. 2006 (pro zasedání dne 30. 3. 2006) do 16.00h 
* 31. 5. 2006 (pro zasedání dne 13. 7. 2006) do 16.00h 
V případě, že alokace dispozičního fondu bude vyčerpána již roz-
hodnutím RŘV dne 22. 2. 2006, další příjem žádostí bude poza-
staven. 

 Josef Mužátko, Regionální rozvojová agentura Vysočiny
telefon: 567 578 506, 
e-mail: muzatko@rrav.cz, www.rrav.cz/dfond

Příjem žádostí do Dispozičního fondu Vysočiny pokračuje

Náklady řízení – nový správní řád 
V částce 178/2005 Sbírky zákonů vydané dne 28. 12. 2005 byla pu-
blikována pod č. 520 vyhláška o rozsahu hotových výdajů a ušlého 
výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušál-
ní částky nákladů řízení. Ve vyhlášce je stanoven rozsah hotových 
výdajů a ušlého výdělku, jež správní orgán hradí jiným osobám 
(např. svědkům), a dále rovněž výše paušální částky nákladů ří-
zení, které účastník vyvolal porušením povinnosti. S ohledem na 
§ 79 odst. 5 správního řádu uloží správní orgán v řízení vyvola-
ném tímto způsobem a zahájeném po 1. 1. 2006 takovému účast-
níkovi řízení kromě povinností či sankcí podle zvláštních zákonů 
i povinnost uhradit náklady řízení ve výši paušální částky stano-
vené § 6 vyhlášky. 
Vyhláška je účinná od 1. 1. 2006.
Platové poměry zaměstnanců ve veřejné správě 
V částce 183/2005 Sbírky zákonů vydané dne 30. 12. 2005 bylo pu-
blikováno pod č. 537 nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Nařízením dochá-
zí ke změnám ve stupnicích platových tarifů pro zaměstnance uve-
dené ve veřejných službách a veřejné správě. 
Nařízení je účinné od 1. 1. 2006.
Státní rozpočet
V částce 185/2005 Sbírky zákonů vydané dne 30. 12. 2005 byl pu-
blikován pod č. 543 zákon o státním rozpočtu ČR na rok 2006. Zá-
kon upravuje příjmy a výdaje státního rozpočtu, stát bude podle 
tohoto zákona hospodařit v roce 2006 se schodkem 74,4 mld. Kč.
Zákon je účinný od 1. 1. 2006.
Správa daní 
V souvislosti s rozsáhlými změnami vyhlásil předseda vlády v 
částce 2/2006 Sbírky zákonů vydané dne 6. 1. 2006 pod č. 3/2006 
Sb. úplné znění zákona č. 531/1990 Sb., o územních fi nančních or-
gánech, ve znění pozdějších předpisů. 

 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

Informace

V měsíci únoru 2006 zahájili pracovníci odboru kontroly krajského 
úřadu konečná přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svaz-
ků obcí v kraji Vysočina. Z počtu 704 obcí a 75 DSO požádalo krajský 
úřad o přezkoumání hospodaření za rok 2005 celkem 600 obcí a 36 
DSO, což je o 20 méně než v roce předchozím. Ostatní obce a DSO 
zadaly přezkoumání hospodaření auditorům. 
V období září až prosinec 2005 již byla vykonána dílčí přezkoumání 
u 230 obcí a 35 DSO, tj. cca 42 % z těch, které požádaly o přezkou-
mání hospodaření za rok 2005 krajský úřad. V 76 případech (tj. 29 %) 
nebyly zjištěny žádné chyby ani nedostatky. V hospodaření ostatních 
obcí a DSO se vyskytovaly některé nedostatky, z nichž nejčastějšími 
byly:
– neprovádění rozpočtových změn (hospodaření neprobíhalo podle 

rozpočtu)
– nedostatky v evidenci majetku, zejména pozemků, chybějící evi-

dence a nesprávné účtování pohledávek
– nestanovení správné výše odměn členům zastupitelstev obcí
– chybějící náležitosti účetních dokladů
– neúplné vnitřní směrnice
– nevykazování činnosti fi nančních a kontrolních výborů zastupitel-

stev
Obce a DSO jsou povinny přijmout opatření k odstranění nedostat-
ků zjištěných při dílčím přezkoumání a o jejich splnění informovat 
kontrolory krajského úřadu při konečném přezkoumání hospodaření, 
které je prováděno v průběhu 1. pololetí 2006.
Na základě vyhodnocení výsledků přezkoumání za rok 2004 (shrnutí 
nejčastějších nedostatků lze nalézt na internetových stránkách kraje 
Vysočina v sekci Metodická pomoc obcím) bude konečné přezkou-
mání za rok 2005 přednostně zaměřeno na dodržování účelu a podmí-
nek použití poskytnutých dotací, dodržování zákonem stanovených 
pravomocí orgánů obcí a DSO (především v oblasti majetkoprávních 
úkonů), evidenci obecního majetku a inventarizaci, účtování pohle-
dávek a závazků, odměňování členů zastupitelstev a plnění opatření 
k nápravě nedostatků zjištěných při předchozím přezkoumání hospo-
daření. Zahájení přezkoumání je obcím a DSO v souladu se zákonem 
č. 420/2004 Sb. písemně oznamováno minimálně týden předem.

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

Zahájení konečného přezkoumání 
hospodaření obcí a DSO za rok 2005
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Na svém zasedání dne 21. 12. 
2005 Zastupitelstvo kraje Vy-
sočina projednalo a stanovilo 
rozsah základní dopravní ob-
služnosti kraje Vysočina na rok 
2006. Podle zákona č. 129/2000 
Sb., o krajích, je zastupitelstvu 
kraje vyhrazena pravomoc sta-
novit rozsah základní dopravní 
obslužnosti pro území kraje.
V rámci takto stanoveného roz-
sahu je dopravcům hrazena pro-
kazatelná ztráta, která vzniká 
provozováním dopravy v rámci 
základní dopravní obslužnosti. 
Oblast fi nancování prokazatel-
ných ztrát dopravců provozují-
cích veřejnou linkovou osobní 
dopravu upravuje zákon č. 111/
1994 Sb., o silniční dopravě, 
včetně prováděcích vyhlášek. 
Základní právní normou upra-
vující oblast fi nancování pro-
kazatelných ztrát dopravců 
provozujících veřejnou drážní 
osobní dopravu je zákon č. 266/
1994 Sb., o drahách, včetně pro-
váděcích vyhlášek.

Nástrojem je právní institut zá-
vazku veřejné služby. Použití 
tohoto institutu je podmíněno 
existencí veřejného zájmu na 
zajištění dopravní obslužnosti 
území závazky veřejné služby. 
Závazek veřejné služby je zá-
vazek, jejž dopravce přijal
ve veřejném zájmu a který by 
jinak pro jeho ekonomickou 
nevýhodnost nepřijal nebo by 
jej přijal pouze zčásti. Závazek 
veřejné služby sjednává s do-
pravcem kraj a hradí dopravci 
prokazatelnou ztrátu vzniklou 
jeho plněním. Tento závazek 
vzniká na základě písemné 
smlouvy uzavřené mezi krajem 
a dopravcem. 
Rozsah základní dopravní ob-
služnosti přímo navazuje na 
rozpočet kraje Vysočina, kde 
v kapitole Doprava jsou alo-
kovány příslušné částky na 
úhradu prokazatelné ztráty. 
Zastupitelstvo kraje Vysoči-
na svým usnesením 0549/09/
2005/ZK stanovilo pro rok 

2006 na provoz veřejné silnič-
ní dopravy celkovou částku 
220 634 tis. Kč a na provoz ve-
řejné železniční dopravy celko-
vou částku 248 000 tis. Kč.
Současný systém a roz-
sah dopravní obsluhy veřej-
nou linkovou osobní dopravou 
a veřejnou drážní osobní dopra-
vou se ukázal v roce 2005 jako 
odpovídající. Problémy, které 
bylo nutno operativně řešit, na-
stávaly v případech změn loka-
lizace pracovních příležitostí, 
ve vymezení spádovosti škol 
a stanovení objízdných tras 
z důvodu oprav komunikací. 
Situace v drážní osobní dopra-
vě je komplikovanější než v au-
tobusové. Jedná se zejména 
o menší operativnost, jež vy-
plývá z vázanosti na železniční 
dopravní cestu. Jízdní řád tvoří
a schvalují České dráhy a dálko-
vou dopravu (rychlíky) objed-
nává Ministerstvo dopravy ČR 
včetně časových poloh. Z toho 
se pak odvíjí regionální dopra-

va. Po změně drážního zákona 
kraj pouze může vznášet připo-
mínky k jízdnímu řádu. 
Na rozsah základní doprav-
ní obslužnosti uzavře kraj Vy-
sočina s dopravci smlouvy
o závazku veřejné služby, ve 
kterých jsou specifi kovány 
spoje a linky, jimiž je zajištěna 
základní dopravní obslužnost. 
Celkově je v základní doprav-
ní obslužnosti zajištěno asi 350 
linek a 4 000 spojů v autobu-
sové dopravě a v drážní dopra-
vě osobní a spěšné vlaky podle 
jízdního řádu 2005/2006. Obce 
mají dále možnost ve své sa-
mosprávné působnosti uzavřít 
s dopravci smlouvy na ostat-
ní dopravní obslužnost a na-
smlouvat další linky a spoje, 
u nichž bude dopravci hradit 
prokazatelnou ztrátu.

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

Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti
pro kraj Vysočina na rok 2006

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Podpora sportovní reprezentace
10. ledna 2006 vstoupila v platnost Pravidla rady kraje Vysoči-
na pro přidělování příspěvků na účast na mistrovství ČR, Evro-
py a světa ve sportovních disciplínách. Sportovci, kteří pojedou 
v letošním roce reprezentovat kraj na sportovní mistrovství, mají 
možnost získat fi nanční příspěvek. Žádosti mohou podávat pro-
střednictví svého sportovního oddílu nebo školy průběžně během 
celého roku, nejpozději však jeden měsíc před konáním mistrov-
ství. Příspěvek kraje na reprezentaci může činit 1 000–10 000 Kč 
v případě jednotlivce a 1 000–4 000 Kč v případě kolektivu.
Podrobné informace a přesné podmínky jsou zveřejněny na 
webových stránkách oddělení mládeže a sportu na adrese
http://mladez.kr-vysocina.cz.
 Podpora sportovních mistrovství
Od 10. ledna podporuje kraj Vysočina pořádání sportovních mi-
strovství na Vysočině přímo z rozpočtu. Školy a školská zaříze-
ní a neziskové organizace, které budou na území kraje Vysočina 
pořádat ofi ciální sportovní mistrovství České republiky, Evropy 
nebo světa, mohou požádat o částku 10 000–50 000 Kč. Žádos-

ti je možno zasílat průběžně během celého roku, nejpozději však 
dva měsíce před konáním mistrovství.
Podrobné informace a přesné podmínky jsou zveřejněny na 
webových stránkách oddělení mládeže a sportu na adrese
http://mladez.kr-vysocina.cz. 
Dofi nancování evropských projektů
Připravil jste mezinárodní projekt, jejž vám schválila národní 
agentura některého programu EU, Evropská komise atd.? Stejně 
jako v minulých letech můžete požádat kraj o dofi nancování tako-
vého projektu. 10. 1. 2006 vstoupila v platnost Pravidla Rady kra-
je Vysočina, která stanovují podmínky dofi nancování. Žádosti je 
možno zasílat průběžně. Celková dotace za jeden rok nesmí u jed-
né organizace přesáhnout 200 000 Kč.
Podrobné informace a přesné podmínky jsou zveřejněny na 
webových stránkách oddělení mládeže a sportu na adrese
http://mladez.kr-vysocina.cz. 

 Jan Burda, odbor školství, mládeže a sportu
telefon: 564 602 843, e-mail: burda.j@kr-vysocina.cz

Odbor školství, mládeže a sportu
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Kraj Vysočina uspěl se svou 
žádostí o fi nanční podporu z 
operačního programu Rozvoj 
lidských zdrojů. Na základě 
doporučení výběrové komise 
rozhodlo ministerstvo práce a 
sociálních věcí o poskytnutí do-
tace na realizaci projektu s ná-
zvem Vzdělávání zadavatele a 
poskytovatelů v oblasti stan-
dardů kvality sociálních slu-
žeb v rezidenčních službách v 
kraji Vysočina. Celý projekt je 
spolufi nancován Evropským 
sociálním fondem a státním 
rozpočtem České republiky.
Do čtyřletého vzdělávací-
ho cyklu se zapojilo 22 pří-
spěvkových organizací kraje 
(domovy důchodců a ústavy 
sociální péče) a dále 5 domo-
vů důchodců zřizovaných obcí 
a 2 domovy zřizované církev-
ními právnickými osobami. 
Celkově se tak vzdělává 29 ře-
ditelů výše uvedených zařízení 
sociální péče a současně 7 za-
městnanců odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví Krajského 
úřadu kraje Vysočina. Všich-
ni účastníci vzdělávacího cyklu 

jsou rozděleni do dvou pracov-
ních skupin, které zahájily svou 
činnost na podzim roku 2005 v 
úvodních workshopech.
Celý projekt byl postaven na 
partnerství s Národním vzdě-
lávacím fondem a Radou kra-
je Vysočina byla schválena 
Smlouva o partnerství a vzá-
jemné spolupráci. Sekce od-
dělení Cekas – Centrum pro 
kvalitu a standardy v sociálních 
službách při Národním vzdělá-
vacím fondu zajistila přípravu 
i realizaci vzdělávací koncepce 
a vybrala odborníky i partnery 
vhodné pro dlouhodobou spolu-
práci a vzdělávání.  
Cílem projektu je formou před-
nášek, workshopů a konzultací 
pomoci ředitelům domovů dů-
chodců a ústavů sociální péče 
při zavádění standardů kvality, 
a především při přípravě na in-
spekce kvality sociálních slu-
žeb, kterým se budou po 1. 1. 
2007 povinně podrobovat. Spo-
lu s nimi budou připravováni i 
vybraní pracovníci těchto za-
řízení a konzultacemi budou 
ředitelé i tito pracovníci pod-

porováni při zavádění procesů a 
postupů, jež na jejich zařízeních 
dosud nejsou zavedené. 
Standardy kvality sociálních 
služeb vyhlásilo Ministerstvo 
práce a sociálních věcí ČR jako 
doporučení, které se následně 
promítne do prováděcích předpi-
sů k právě schvalovanému záko-
nu o sociálních službách. Jedná 
se o sedmnáct obecných kritérií, 
podle nichž lze posoudit, zda za-
řízení poskytuje sociální služby 
v odpovídající kvalitě. Kritéria 
jsou formulována natolik obec-
ně, že je lze vztáhnout na jaké-
koliv sociální služby v širokém 
spektru od terénních přes am-
bulantní, stacionární, až po re-
zidenční. Měří se například, 
zda je stanoven cíl služby a jak 
je naplňován. Jak zařízení uza-
vírá s klienty dohody o podobě 
služby a jak sestavuje individu-
ální plány jejího průběhu. Jak 
respektuje důstojnost klientů a 
jejich práva a jak předchází ri-
ziku jejich omezování. Jakým 
způsobem zařízení vytváří pro-
stor pro integraci svých klientů 
do společnosti a jakou podpo-

ru poskytuje pro zachování je-
jich co největší soběstačnosti v 
rámci možností, které jim jejich 
zdravotní a sociální situace po-
nechává. S naplňováním těchto 
standardů musí být ztotožněni 
zaměstnanci natolik, aby je uvá-
děli do své každodenní praxe. 
Jen tím způsobem lze předejít 
zakotvení potřebných postupů 
do mrtvých předpisů, které se 
v praxi nenaplňují, což lze při 
inspekci kvality obvykle odha-
lit formou pohovoru s klienty i 
zaměstnanci. 
Snahou Krajského úřadu kra-
je Vysočina, odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví, je tímto 
projektem umožnit poskytova-
telům sociálních služeb v kraji 
Vysočina, aby vytvářeli nejlep-
ší podmínky pro své klienty a 
všechny zájemce o služby po-
skytované v jejich zařízení. 

 Táňa Křížová a Jiří Bína, 
odbor sociálních věcí a zdra-
votnictví, 
telefon: 564 602 812, 564 602 
818, e-mail: krizova.t@kr-vyso-
cina.cz, bina.j@kr-vysocina.cz

Vzdělávání v oblasti standardů kvality sociálních služeb

V ČR je uplatňován ve fi nancování škol tzv. duální systém. Zna-
mená to, že provozní náklady škol fi nancuje jejich zřizova-
tel, případně jsou využívány další zdroje například z doplňkové 
činnosti škol, ze sponzorských darů a podobně. Naopak náklady
na mzdy pedagogických i nepedagogických pracovníků, vzdělávání 
pracovníků a některé učební pomůcky jsou hrazeny státem prostřed-
nictvím krajského úřadu (tzv. přímé výdaje na vzdělávání)
1. Provozní náklady škol: uvedeno ve Zpravodaji č. 12 roku 
2005
2. Přímé výdaje na vzdělávání:
Tzv. přímé výdaje na vzdělávání jsou hrazeny a rozepisovány
v souladu se školským zákonem ve dvou postupných krocích. 
První krok : jedná se o rozpis fi nančních prostředků schváleného 
státního rozpočtu z úrovně Ministerstva školství, mládeže a tělo-
výchovy České republiky (dále jen MŠMT) na krajské úřady. Ten-
to rozpis je uskutečňován pomocí tzv. „republikových normativů“. 
Základním principem rozpisu „přímých výdajů“ pro rok 2006 je v 
souladu s dikcí § 161 školského zákona normativní rozpis těchto vý-
dajů z MŠMT na kraje prostřednictvím republikových normativů, 
rozšířených o nově navržený republikový normativ určený pro 
fi nancování krajských zařízení ústavní výchovy (dětské domo-
vy). 
Republikové normativy jsou pro rok 2006 vymezeny následovně:
a) věková kategorie 3–5 let, dítě v předškolním vzdělávání 

b) věková kategorie 6–14 let, žák plnící povinnou školní docházku 
c) věková kategorie 15–18 let, žák v denní formě středního vzdě-
lávání s výjimkou žáka plnícího povinnou školní docházku (víceletá 
gymnázia) a s výjimkou denní formy nástavbového studia 
d) věková kategorie 19–21 let, student v denní formě vyššího od-
borného vzdělávání
e) věková kategorie 3–18 let v KZÚV, dítě, žák, student umístě-věková kategorie 3–18 let v KZÚV, dítě, žák, student umístě-věková kategorie 3–18 let
ný v krajských zařízeních ústavní výchovy pro děti a mládež (dět-
ské domovy)
Každý tento republikový normativ vyjádřený fi nanční částkou je vy-
násoben příslušným počtem dětí, žáků a studentů v jednotlivých ka-
tegoriích v kraji Vysočina a výsledná suma se rovná množství peněz 
určených na fi nancování škol a školských zařízení zřizovaných ob-
cemi a krajem.
Za zmínku stojí, že krajský úřad neobdrží žádné zvláštní peníze pro 
fi nancování dalších typů škol a školských zařízení jako například: 
základní umělecké školy, pedagogicko-psychologické poradny, spe-
ciální pedagogická centra, domy dětí a mládeže, školní družiny a 
kluby, domovy mládeže, školní jídelny, ale také žádné peníze na dál-
kové formy studia ve středních školách, nebo dokonce na denní for-
my nástavbového studia. Všechny tyto činnosti jsou fi nancovány z 
výsledné sumy peněz rozepsané pomocí republikových normativů. 
Znamená to tedy, že takzvaný republikový normativ například věko-
vé kategorie 6–14 let (tedy žák plnící povinnou školní docházku) ne-

Systém fi nancování škol v České republice
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určuje fi nanční částku pouze pro základní školu, ale že z této částky 
musí být hrazeny i související náklady jako například již zmiňované 
náklady základních uměleckých škol, domů dětí a mládeže a další. 
Zde je potřeba si připomenout, že počty dětí, žáků a studentů, pře-
devším však v kategorii žáků základních škol, každoročně klesají o 
více než 2 %, tomuto poklesu však neodpovídá pokles počtu pra-
covníků ve školství. Vyjádřeno v absolutních číslech tak na školách 
v kraji Vysočina bylo z celkového počtu 12 000 pracovníků ve škol-
ství navíc přibližně 360 pracovníků, což vyjádřeno v penězích zna-
menalo celoroční vydání na mzdy a související odvody částku více 
než 100 mil. Kč navíc!
Druhý krok: jedná se o rozpis přidělených fi nančních prostřed-
ků rozpočtu z úrovně krajského úřadu na jednotlivé školy. Tento 
rozpis je uskutečňován pomocí tzv. „krajských normativů“ a za spo-
lupráce krajského úřadu a úřadů obcí s rozšířenou působností třetího 
stupně (dále jen obce III).
Tato druhá úroveň rozpisu fi nančních prostředků krajského úřadu 
na jednotlivé školy a ve spolupráci s obcemi tzv. III. stupně je velmi 
složitá a při její realizaci je postupováno podle tří základních práv-
ních norem:
1. Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon
2. Vyhláška MŠMT č. 492/2005 Sb., o krajských normativech
3. Směrnice MŠMT čj. 28 768/2005-45 ze dne 12. prosince 2005, zá-
vazné zásady, podle kterých provádějí krajské úřady rozpis prostřed-
ků státního rozpočtu

Velmi zjednodušeně lze rozpis fi nančních prostředků z krajského 
úřadu na jednotlivé školy shrnout do tří částí:
a) Stanovení krajských normativů pro všechny typy škol a školských 
zařízení vzhledem k celkovému objemu finančních prostředků ze 
státního rozpočtu a přidělení výše finančních prostředků jednot-
livým školám na základě těchto normativů (cca pro 500 škol v 
kraji).
b) Každá škola nebo školské zařízení, které považuje přidělené fi-
nanční prostředky za nepostačující k zajištění nezbytných potřeb 
vyplývajících z právních předpisů, může žádat obec III o řešení 
vzniklé situace. Obec III provádí „kontrolu“ předložených informací 
a v oprávněných případech projednává žádost s krajským úřadem.
c) Krajský úřad na základě výsledku projednání s obcí III rozpis pří-
mých výdajů škole (školskému zařízení) potvrdí nebo odpovídajícím 
způsobem upraví (navýší). 
Závěrem je třeba zdůraznit, že zajištění rozpisu přímých výdajů ve 
školství je podle školského zákona výkonem přenesené působnosti 
státní správy a za rozpis je zodpovědný krajský úřad.
Více informací je možné získat na www.kr-vysocina.cz pod odkazy 
Téma > Školství > Ekonomika školství > Metodika rozpisu rozpočtu 
přímých výdajů na vzdělávání. 

 Alena Vlachová, Zdeněk Ludvík, odbor školství, mládež
a sporu, telefon: 564 602 837, 564 602 222, e-mail:vlachova.a@kr-
-vysocina.cz , ludvik.z@kr-vysocina.cz

Kraj Vysočina se rozhodl zmapovat ekonomický potenci-
ál, vzdělávací potřeby a postavení na trhu práce u všech nestát-
ních neziskových organizací (NNO) v kraji.  Na konci roku 2005
a začátku roku 2006 osloví více než 5 200 organizací působících v ob-
lasti sociálních služeb, kultury, sportu, volnočasových aktivit, ochra-
ny přírody, ochrany lidských práv  a v mnoha dalších oblastech. Při 
realizaci analýzy jde vedle navázání komunikace mezi NNO a ve-
řejnou správou o získání informací o současném stavu neziskové-
ho sektoru i o potřebách, které by přispěly k jeho dalšímu rozvoji, 
a tím i k růstu kvality života obyvatel kraje. Potřebnost této analý-
zy defi novali zástupci NNO i veřejné správy v řídicím týmu projek-
tu Partnerství pro Vysočinu (SROP 3.3), v jehož rámci se tato aktivita 
uskuteční. Tato analýza je svým rozsahem v rámci České republiky 
naprosto ojedinělá. Mapování sektoru nestátních neziskových organi-
zací (NNS) je obecně považováno za velmi potřebné. Je ale také velmi 
obtížné vzhledem k velkému množství organizací a absenci aktuál-
ních kontaktů na ně. Proto se analýzy, které se na úrovni krajů dosud 
realizovaly, týkaly vždy pouze vybraného vzorku organizací. Reali-
zační tým Komplexní analýzy nestátního neziskového sektoru v kraji 
Vysočina se rozhodl kontaktovat všechny organizace působící v kra-
ji. Bude při tom vycházet z dostupných údajů Českého statistického 
úřadu (ČSÚ) a dvou existujících databází NNO. Kontaktovat některé 
organizace bude obtížné a časově náročné. Metodika zpracování ana-
lýzy počítá s několika koly dohledávání organizací, které změnily síd-
lo a jeho změnu ČSÚ nenahlásily.
Proč analyzovat neziskový sektor?
Obecné vnímání neziskových organizací je orientováno na jejich ve-
řejnou prospěšnost. NNO jsou vnímány jako organizace sloužící 
občanům při naplňování jejich sociálních a kulturních potřeb, hod-
notného využití jejich volného času, ochrany přírody aj. Méně častý 
je pohled na neziskový sektor jako na významný ekonomický činitel 
a ještě méně často se na neziskový sektor pohlíží jako na významné-
ho zaměstnavatele, který nejen vytváří nová pracovní místa a zaměst-
nává mnoho kvalifi kovaných odborníků, ale vytváří pracovní místa 

i pro osoby obtížně uplatnitelné na trhu práce. Některými experty je 
hodnocen jako ekonomické odvětví s největším potenciálem rozvoje.
Analýza má podložit tyto předpoklady konkrétními čísly, ukázat dy-
namiku ekonomického rozvoje sektoru, jeho možné překážky i potře-
by NNO v oblasti vzdělání budoucích i současných pracovníků.
Jak analyzovat neziskový sektor?
Realizační tým analýzy vypracoval strukturovaný dotazník
s několika desítkami otázek týkajících se ekonomické situace orga-
nizací, struktury fi nancování, využívání fondů EU, počtu a vzdělá-
ní pracovníků i překážek rozvoje. Při tvorbě tohoto dotazníku bylo 
využito zkušeností ze zahraničí. Na jeho tvorbě se podíleli i zástup-
ci Českého statistického úřadu v Jihlavě a Centra pro výzkum nezis-
kového sektoru v Brně. Srozumitelnost dotazníku byla ověřena na 
vybraném vzorku neziskových organizací v takzvaném pretestu, na 
jehož základě byly upraveny formulace některých otázek. V součas-
né době probíhá logisticky náročné rozesílání tištěné verze dotazníku 
všem neziskovým organizacím v kraji. Ty vyplněný dotazník ode-
šlou zpět na krajský úřad přiloženou předplacenou odpovědní zásil-
kou anebo mají možnost dotazník vyplnit v jeho elektronické podobě 
na www.partnerstvi-vysocina.cz.
Co vznikne?
Jedním z výstupů bude aktuální databáze skutečně fungujících 
NNO v kraji. Odhaduje se, že z celkového počtu 5 200 organizací 
evidovaných v databázi ČSÚ jich skutečně funguje přibližně polo-
vina. NNO mají povinnost registrovat se při svém vzniku, nemají 
ale povinnost ofi ciálně ohlásit ukončení činnosti ve chvíli, kdy or-
ganizace již nefunguje a svoji činnost nehodlá obnovit. Proto data-
báze ČSÚ zahrnuje i organizace, jež už nevyvíjejí žádnou činnost. 
Analýza zjistí, které organizace jsou již nefunkční, a u fungujících 
organizací budou dohledány aktuální kontaktní adresy. Tato da-
tabáze bude veřejně přístupná na webových stránkách kraje Vy-
sočina. Každý, kdo bude mít zájem o službu některé neziskové 
organizace, si zde bude moci vyhledat její adresu, kontaktní infor-
mace i spektrum služeb, jež nabízí. 

Unikátní analýza na Vysočině
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Stejně tak budou moci této databáze využít subjekty z různých ob-
lastí společenského života, které hledají kvalifi kovanou spolu-
práci např. na projektech. Velký význam bude mít databáze i pro 
obce, jež díky ní budou schopny zjistit, které organizace půso-
bí v jejich spádovém území. Získají přehled o aktivitách NNO
v místě a možnost navázat komunikaci a spolupráci. 
Sama analýza bude veřejně přístupná v podobě tištěné publikace, jež 
bude distribuována neziskovým organizacím, obcím, knihovnám 
a dalším zájemcům. V této publikaci bude vedle komentovaných vý-
sledků analýzy obsažen i katalog neziskových organizací s aktuální-
mi kontakty.
Nejde o analýzu pro analýzu
Vytvořená databáze se bude každoročně aktualizovat a u zásadních 
oblastí analýzy se budou periodicky opakovanými výzkumy sledovat 
trendy vývoje. Bude tak možno měřit efektivitu různých kroků, které 
budou pro rozvoj neziskového sektoru podniknuty.
Pokud jste vy sami členy nebo spolupracovníky některé nestátní nezis-
kové organizace a nevíte, jestli již vaše organizace dotazník vyplnila, 
můžete to zkontrolovat na adrese www.partnerstvi-vysocina.cz, kde je 
umístěn seznam organizací, na něž se nepodařilo aktuální kontakt do-
hledat. Další informace jsou také k dispozici na www.neziskovka.cz.

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

V průběhu roku 2005 poskytl Krajský úřad kraje Vysočina podle 
zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vy-
branými zvláště chráněnými živočichy (dále jen zákon o náhradách 
škod), náhradu škody celkem 50 žadatelům v částce 1 700 768,10 Kč. 
Z toho náhrada škody způsobená kormoránem velkým byla poskyt-
nuta 7 poškozeným subjektům v částce 647 131,- Kč, náhrada škody 
způsobená vydrou říční byla poskytnuta 43 poškozeným v částce 
1 053 637,- Kč. Nebylo vyhověno 1 žadateli z důvodu nesplnění zá-
konné lhůty pro uplatnění nároku na náhradu škody ve smyslu § 8 
odst. 3 písm. c) zákona o náhradách škod. 
Aby si každý mohl udělat představu, jak se počty žádostí a výše po-
skytovaných náhrad škod vyvíjejí od 1. 1. 2003, kdy je příslušný k vy-
řizování žádostí o náhradu škody dle zákona krajský úřad, uvádíme 
níže názornou tabulku. Z ní je zřejmý nárůst počtu žadatelů zejména 
u škod způsobených vydrou říční. Nárůst je způsoben jednak skuteč-
ností, že populace vydry pokrývá v současné době v České republice 
asi 40 % území a nejvyšší početnost je právě v oblasti jihočeských 

rybníků, na Českomoravské vysočině a na Šumavě. Další příčina 
vyššího počtu žádostí je v pětileté existenci zákona o náhradách 
škod, kdy stále více „rybářů“ využívá možnosti čerpání náhrady 
vydří škody. Obě skutečnosti je třeba hodnotit pozitivně. Vždyť prá-
vě navrácení vydry do původních stanovišť, z nichž zcela vymizela 
následkem negativního působení lidské činnosti v průběhu minulého 
století, je cílem její ochrany. Z tohoto důvodu je zařazena dle přílohy 
III. Vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb., jako zvláště chráněný druh 
v kategorii „silně ohrožený“ druh, a vztahuje se proto na ni zákon o 
náhradách škod, kterým stát přebírá do určité míry zodpovědnost za 
některé zvláště chráněné druhy. 
Osvěta zaměřená na ochranu vydry proto spočívá nejen v prezentaci 
jejího významu a role v ekosystému a v upozorňování veřejnosti, že 
její pronásledování je posuzováno jako trestná činnost, ale i v pouka-
zování na existenci zákona o náhradách škod z důvodu zmírnění kon-
fl iktní situace mezi zájmy ochrany přírody na straně jedné a rybáři na 
straně druhé.

Výše poskytnutých náhrad škod způsobených vybranými 
zvláště chráněnými živočichy v roce 2005

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

Náhrady škod vyplácené od 1. 1. 2003 krajským úřadem

rok živočich I. pololetí II. pololetí celkem za rok
počet 
žadatelů částka Kč počet 

žadatelů částka Kč počet 
žadatelů částka Kč

2003 vydra říč.     7 141 588,00     8 186 630,00    15   328 218,00
korm. vel.     3 495 320,50     1  81 507,00     4   576 827,50

       Náhrada škody celkem za rok 2003                             905 045,50

2004 vydra říč    22 410 398,50     16 466 829,00    38   877 227,50
korm. vel.     2 337 224,00      0       0     2   337 224,00

       Náhrada škody celkem za rok 2004                             214 451,50

2005 vydra říč.    25 344 240,00     18 709 397,10     43 1 053 637,10
korm. vel.     5 527 181,00      2 119 950,00      7   647 131, 00

       Náhrada škody celkem za rok 2005                           1 700 768,10

Informace

Termíny jednání Rady kraje Vysočina
Rada kraje č.  4/2006 – 31. ledna 2006
Rada kraje č.  5/2006 –  7. února 2006
Rada kraje č.  6/2006 – 21. února 2006
Rada kraje č.  7/2006 – 28. února 2006
Rada kraje č.  8/2006 –  7. března 2006
Rada kraje č.  9/2006 – 14. března 2006
Rada kraje č. 10/2006 – 21. března 2006

Termíny jednání Zastupitelstva kraje Vysočina
Zastupitelstvo kraje č. 1/2006 – 14. února 2006
Zastupitelstvo kraje č. 2/2006 – 28. března 2006
Zastupitelstvo kraje č. 3/2006 – 20. června 2006

 Michaela Zpěváková Michaela Zpěváková, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 564 602 125, e-mail: zpevakova.m@kr-vysocina.cz
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Odbor ekonomický
Bankovní spojení celních úřadů
Od 1. 1. 2006 přešla na celní úřady příslušnost k placení a vy-
máhání těch odvodů, poplatků a pokut, jež stanovují ÚSC svým 
rozhodnutím a které doposud vymáhaly fi nanční úřady (článek
ve Zpravodaji č. 1/2006 str. 7 – Dopad novely zákona č. 531/1190 
Sb. na obce). Pokud tedy obce s rozšířenou působností vydáva-
jí svá rozhodnutí směřující k úhradě příslušné odvodové či po-
platkové povinnosti, musí v těchto rozhodnutích uvádět správná 
bankovní spojení. Bankovní spojení je složeno z předčíslí, kte-
ré udává charakter poplatku, odvodu či pokuty, a z vlastního čís-
la účtu. Příslušná předčíslí jsou uvedena v příloze tohoto článku. 
Jako variabilní symbol je třeba uvádět vždy identifi kační číslo 
u právnických osob nebo rodné číslo u fyzických osob.
Pro obce okresu Jihlava, Třebíč a Pelhřimov je místně příslušný 
Celní úřad Jihlava, Střítež u Jihlavy, č. p. 5, telefon 567 215 036. 
Pro obce okresu Žďár nad Sázavou a Havlíčkův Brod je místně 
příslušný Celní úřad Žďár nad Sázavou, Komenského 1786, tele-
fon 566 623 206. 
Bankovní spojení
Celní úřad Jihlava:  příslušné předčíslí – 17725681/0710 
Celní úřad Žďár n. S. příslušné předčíslí – 57728641/0710 
Příklad platby:
1. Např. Uložení úhrady za trvalé odnětí půdy dle zákona č. 334/
1992 Sb. právnické osobě v územní působnosti Celního úřadu 
Jihlava:
Číslo účtu: 8723-17725681/0710, variabilní symbol: IČ právnic-
ké osoby
2. Např. Uložení poplatku dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně 
ovzduší fyzické osobě v územní působnosti Celního úřadu Žďár 
nad Sázavou:
číslo účtu: 8707-57728641/0710, variabilní symbol: rodné číslo 
fyzické osoby.

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

 Název poplatkového titulu Předčíslí účtu

1 Poplatky dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší    8707
2 Poplatky dle zák. č. 254/2001 Sb. – vypouštění  odpadních vod
   9793
3 Odvod za dočasné odnětí půdy dle zák. č. 334/1992 Sb. 8715
4 Odvod za trvalé odnětí půdy dle zák. č. 334/1992 Sb. 8723
5 Odvod za trvalé odnětí půdy § 11, odst. 4 zák č. 334/1992 Sb. 8731
6 Poplatek za dočasné odnětí lesní půdy dle zák. č. 289/1995 Sb. 8758
7 Poplatek za trvalé donětí lesní půdy dle zák. č. 289/1995 Sb. 8766
8 Poplatky dle zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech – ROB 6752
9 Poplatky dle zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech – SFŽP 6779
10 Pokuty – zák. 86/2002 – ovzduší 9726
11 Pokuty – zák. 334/1992 Sb. – zemědělská půda 9734
12 Pokuty – zák. 282/1991 Sb. – ochrana lesa 9742
13 Pokuty – zák. 114/1992 Sb. – ochrana přírody 9769
14 Pokuty dle zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech 6736
15 Pokuty dle zák. č. 254/2001 Sb., o vodách §§ 117-120,    

dle zák. č. 200/1990 Sb. – § 34 6744
16 Pokuty dle zákonů o odpadech – 100 % SFŽP 9785
17 Pokuty dle zák. č. 477/2001 Sb., o obalech 6787
18 Pokuty dle zák. č. 449/2001 Sb., o myslivosti 1767
19 Pokuty dle zák. č. 254/2001 Sb. § 122 – vypouštění    

odpadních vod  6795

20 Pokuty zák. 356/2003 Sb. – o chemických látkách 8790
21 Pokuty uložené dle zvláštních zákonů – 100 % SFŽP 6728
22 Pokuty dle zák. č. 76/2002 Sb. – integrovaná prevence 1783
23 Pokuty dle zák. č. 99/2004 Sb., o rybářství 1732
24 Pokuty dle zák. č. 480/2004 Sb. – služby inf. spol. 2778
25 Poplatky za odebrané množství vody

– zák. č. 254/2001 Sb.  6701
26 Poplatek dle zák. č. 164/2001 Sb., o přírodních    

léčivých zdrojích a lázních  3770
27 Odvody dle zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 2751
28 Pokuty dle zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 3797
29 Pokuty dle zák. č. 356/2003 Sb., o chem. látkách 8790
30 Pokuty dle zák. č. 695/2004 Sb., emise sklen. plynů   97770
31 Pokuty dle zák. č. 149/2003 Sb., reprod. materiál   
 dřevin do ROK  1740
32 Pokuty dle zák. č. 149/2003 Sb., reprod. materiál   

dřevin do ROB  1759

V prosinci minulého roku schválilo Zastupitelstvo kraje Vyso-
čina (zastupitelstvo) aktualizaci programové části Programu 
rozvoje kraje Vysočina (PRK), jenž představuje základní roz-
vojový dokument na úrovni vyššího územně samosprávného 
celku. Kraj jej zpracovává v samostatné působnosti na základě 
zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje. PRK 
defi nuje hlavní rozvojové směry (4 cíle), které jsou rozvedeny 
do jednotlivých priorit (18 dílčích cílů), jež jsou řešeny v rámci 
navazujících opatření (43). Krajský nástroj regionální podpory, 
který z PRK vychází, tvoří Fond Vysočiny. Prostřednictvím 
grantových programů Fondu Vysočiny jsou žadatelům rozdělo-
vány fi nanční prostředky na projekty, jež jsou v souladu s PRK. 
Kraj Vysočina rovněž podporuje regionální rozvoj účelovými 
dotacemi přímo z rozpočtu kraje na základě zastupitelstvem 
schválených pravidel (zásad) nebo prostřednictvím investičních 
akcí (investice do krajských silnic).
Program rozvoje kraje Vysočina je tvořen třemi do jisté míry 
autonomními dokumenty:
 Profil kraje Vysočina je analytickou částí využívající údaje re-

gionální statistiky z různých zdrojů. Poslední verze Profilu kra-
je Vysočina byla zpracována Krajským úřadem kraje Vysočina 
v prosinci 2005 (projednáno zastupitelstvem)
 SWOT analýza kraje Vysočina popisuje silné a slabé stránky 

kraje, definuje možná ohrožení a příležitosti rozvoje kraje (schvá-
lena zastupitelstvem v říjnu 2004)
 programová část Programu rozvoje kraje Vysočina stanovuje 

prioritní oblasti rozvoje kraje (schválena zastupitelstvem v pro-
sinci 2005) 
Všechny tři dokumenty jsou v aktuálně platných verzích do-
stupné na internetových stránkách kraje Vysočina > Koncepční 
materiály > Program rozvoje kraje Vysočina.

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

Aktualizován Program rozvoje 
kraje Vysočina

Odbor regionálního
rozvoje
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V prosinci 2005 bylo úřady práce v kraji Vysočina registrováno 22 814 uchazečů o práci, což je o 1 367 osob méně než v prosinci 
2004. Míra registrované nezaměstnanosti na Vysočině meziročně poklesla o 0,6 procentního bodu, přičemž její výše se trvale po-
hybuje pod celostátním průměrem. Hodnota míry nezaměstnanosti se během roční periody vyznačuje pravidelnými výkyvy. Maxi-
málních hodnot je dosahováno v zimním období, neboť během prosince a ledna se na úřady práce nahlašují osoby z tzv. sezonních 
odvětví (zemědělství, stavebnictví). Míra nezaměstnanosti roste rovněž v letních měsících, což souvisí s přílivem absolventů škol.
Meziročně došlo ke snížení míry nezaměstnanosti ve všech okresech kraje s výjimkou okresu Žďár nad Sázavou. Nejvýraznější po-
kles vykázal okres Havlíčkův Brod. Okres Třebíč jako jediný dosahuje z celorepublikového hlediska nadprůměrných hodnot, avšak 
i zde se situace zlepšuje.

Obr. 1: Míra registrované nezaměstnanosti v kraji Vysočina a v ČR od července 2004 do prosince 2005

Obr. 2: Míra registrované nezaměstnanosti v okresech kraje Vysočina v roce 2004 a 2005

Zdroj dat (oba obrázky): Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky

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

Nezaměstnaných je méně než před rokem

Vysočina v číslech
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Usnesení 0530/09/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje upravený program Usnesení 0530/09/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje upravený program Usnesení 0530/09/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 21. 12. 2005
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0531/09/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje volí Ing. Jana Nekulu, Ing. Vla-Usnesení 0531/09/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje volí Ing. Jana Nekulu, Ing. Vla-Usnesení 0531/09/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje volí
dimíra Novotného ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 8/2005.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 21. 12. 2005
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 0532/09/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí zprávu Usnesení 0532/09/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí zprávu Usnesení 0532/09/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje, termín: 21. 12. 2005
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0533/09/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci Usnesení 0533/09/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci Usnesení 0533/09/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: krajský úřad, termín: 21. 12. 2005
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0534/09/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  rozpočet kraje Vy- rozpočet kraje Vy-
sočina na rok 2006 v celkové výši a členění dle materiálu ZK-09-2005-04, př. 1 - Hlav-
ní kniha rozpočtu 2006  závazné ukazatele pro příspěvkové organizace kraje, které  závazné ukazatele pro příspěvkové organizace kraje, které 
jsou obsaženy v části Závazné ukazatele rozpisu rozpočtu pro příspěvkové organizace 
materiálu ZK-09-2005-04, př. 1 (hlavní kniha rozpočtu roku 2006, část D) svěřuje
radě kraje provádění  všech rozpočtových opatření týkajících se přijetí účelových do- všech rozpočtových opatření týkajících se přijetí účelových do-
tací ze státního rozpočtu, státních fondů, popř. z prostředků Evropské unie a od mezi-
národních a jiných institucí a jejich použití  všech ostatních rozpočtových opatření do  všech ostatních rozpočtových opatření do 
výše 2 mil. Kč v jednotlivých případech kromě provádění rozpočtových opatření na 
položce Nespecifikovaná rezerva v kapitole Rezerva a rozvoj kraje  všech rozpočto- všech rozpočto-
vých opatření souvisejících s výkonem zřizovatelské funkce, kdy dochází  ke zvýše- ke zvýše-
ní (snížení) příjmové části rozpočtu kraje na základě uloženého odvodu z investičního 
fondu, popřípadě odvodu z provozu příspěvkové organizace a zároveň jsou této orga-
nizaci z výdajové části rozpočtu kraje poskytnuty finanční prostředky ve stejném ob-
jemu jako příspěvek na provoz, popřípadě dotace na investice nebo na úhradu ztráty 
z minulých let  ke zvýšení (snížení) příjmové části rozpočtu kraje o  ke zvýšení (snížení) příjmové části rozpočtu kraje o  příjmy z pro- příjmy z pro-
deje movitého majetku kraje předaného příspěvkové organizaci do správy  příjmy  příjmy 
z pronájmu nemovitostí a movitých věcí ve vlastnictví kraje obhospodařovaných pří-
spěvkovou organizací na základě příkazní smlouvy  příjmy z pronájmu nemovitos- příjmy z pronájmu nemovitos-
tí a movitých věcí ve vlastnictví kraje pronajatého příspěvkové organizaci na základě 
smlouvy o nájmu a zároveň je ve výdajové části rozpočtu kraje ve stejném objemu 
upraven u této organizace příslušný dotační titul (příspěvek na provoz, investiční do-
tace) na její běžný nebo investiční rozvoj  úprav závazných ukazatelů příspěvkových  úprav závazných ukazatelů příspěvkových 
organizací zřizovaných krajem s tím, že rozpočtová opatření týkající se použití pro-
středků na položce Nespecifikovaná rezerva v kapitole Rezerva a rozvoj kraje nejsou 
předmětem svěření bere na vědomí přehled předpokládaného financování projektů 
spolufinancovaných z prostředků Evropské unie dle materiálu ZK-09-2005-04, př. 4 
s tím, že zajištění zdrojů k financování evropských projektů bude v roce 2006 probí-
hat formou rozpočtových opatření.
odpovědnost: rada kraje, termín: 21.12.2005
Usnesení bylo přijato 26 hlasy, proti 0, zdrželo se 16.

Usnesení 0535/09/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  uzavření smlouvy  uzavření smlouvy 
o budoucí darovací smlouvě s obcemi Heřmanov, Milešín a Vidonín na převod míst-
ních komunikací včetně zastavěných pozemků v k. ú. Heřmanov, Milešín a Vidonín 
dle materiálu ZK-09-2005-05, př. 3 z vlastnictví těchto obcí do vlastnictví kraje Vy-
sočina  uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě s obcí Milešín na převod čás- uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě s obcí Milešín na převod čás-
ti silnice III/3902 v úseku 0,611 km – 3,251 km a zastavěných pozemků v k. ú. Milešín 
dle materiálu ZK-09-2005-05, př. 4 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce 
Milešín.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: leden 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0536/09/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  darování pozemků  darování pozemků 
par. č. 1037/4 jiná plocha, ostatní plocha o výměře 91 m2, par. č. 1037/5 ostatní plocha, 
ostatní komunikace o výměře 136 m2, par. č. 1037/6 jiná plocha, ostatní plocha o vý-
měře 21 m2, par. č. 1037/8 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 75 m2, par. 
č. 1037/9 jiná plocha, ostatní plocha o výměře 22 m2, par. č. 1037/10 ostatní plocha, 
ostatní komunikace o výměře 10 m2, par. č. 1037/13 ostatní plocha, ostatní komuni-
kace o výměře 192 m2, par. č. 1037/15 ostatní plocha, ostatní komunikace o výmě-
ře 79 m2 a par. č. 1037/16 jiná plocha, ostatní plocha o výměře 16 m2, všechny v k. 

ú. Vysoká u Havlíčkova Brodu a obci Vysoká, vytvořených geometrickým plánem 
č. 225-230/2005 do vlastnictví obce Vysoká  Dodatek č. 89 Zřizovací listiny Správy  Dodatek č. 89 Zřizovací listiny Správy 
a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-09-2005-06 př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 3. 2006
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0537/09/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje ruší usnesení 0368/06/2005/ZK Usnesení 0537/09/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje ruší usnesení 0368/06/2005/ZK Usnesení 0537/09/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje ruší
schvaluje  darování pozemků par. č. 739/10 – ost. pl. silnice o výměře 2 m darování pozemků par. č. 739/10 – ost. pl. silnice o výměře 2 m2, par. 
č. 739/11 – ost. pl. silnice o výměře 60 m2, par. č. 739/12 – ost. pl. silnice o výmě-
ře 132 m2 a par. č. 739/13 – ost pl. silnice o výměře 12 m2 v k. ú. Veselá u Sedletína 
a obci Sedletín vytvořených GP 70-660/2004 do vlastnictví obce Sedletín  dodatek  dodatek 
č. 81 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-09-
2005-07 př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 1. 2006
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0538/09/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  darování pozem- darování pozem-
ku par. č. 595/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 134 m2 v k. ú. Stříbrné 
Hory u Přibyslavi a obci Stříbrné Hory do vlastnictví obce Stříbrné Hory  dodatek  dodatek 
č. 90 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-09-
2005-08, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 3. 2006
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0539/09/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje nabytí pozemků Usnesení 0539/09/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje nabytí pozemků Usnesení 0539/09/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
pro stavbu „ II/360 Štěpánovice-Jaroměřice n.R., křižovatka Vacenovice – 1. etapa“ 
v rozsahu a za ceny uvedené v materiálech ZK-09-2005-09, př. 1 a př. 2 plus ceny tr-
valých porostů na nabývaných pozemcích za cenu zjištěnou podle vyhlášky č. 540/
2002 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona 
č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0540/09/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje koupi pozemků a po-Usnesení 0540/09/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje koupi pozemků a po-Usnesení 0540/09/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
rostů na nich dle materiálu ZK-09-2005-10, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 3. 2006
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0541/09/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  prodej pozemku  prodej pozemku 
par. č. 2527/6 – ostatní plocha, silnice o výměře 87 m2 nově odměřeného dle geome-
trického plánu č. 484-89/2005 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví Petra No-
váka, bytem Kožichovice 44, 674 01 Třebíč za kupní cenu 3 654,- Kč  dodatek č. 98  dodatek č. 98 
Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-09-2005-11, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 1. 2006
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0542/09/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  koupi pozemku par.  koupi pozemku par. 
č. 463/10 – orná půda o výměře 130 m2 a ideální 1/2 pozemku par. č. 463/9 – ostatní 
plocha, silnice o výměře 580 m2 v k. ú. Sudkův Důl a obci Obrataň od Věry Janákové, 
bytem Bítov 1, 391 20 Radenín, do vlastnictví kraje Vysočina za kupní cenu 8 820,- 
Kč  Dodatek č. 104 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiá- Dodatek č. 104 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiá-
lu ZK-09-2005-12, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: únor 2006
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0543/09/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  prodej budovy č. p.  prodej budovy č. p. 
54 (objekt k bydlení) na pozemku par. č. st. 6/6 včetně součástí, příslušenství a vnitř-
ního vybavení domu č.p. 54, pozemku par. č. st. 6/6 – zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře 117 m2 a pozemku par. č. st. 6/7 – zast. plocha o výměře 127 m2 nově od-
měřeného dle GP č. 203-346-2005, vše v k. ú. a obci Lidmaň z vlastnictví kraje Vy-
sočina do vlastnictví Růženy a Petra Lazarových, bytem Lidmaň 54, za kupní cenu 
453 810,- Kč  dodatek č. 3 Zřizovací listiny Ústavu sociální péče Lidmaň dle materi- dodatek č. 3 Zřizovací listiny Ústavu sociální péče Lidmaň dle materi-
álu ZK-09-2005-13, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: I. pol. 2006
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0544/09/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  darování pozem- darování pozem-
ků par. č. 820/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 490 m2 a par. č. 820/3 
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 76 m2 v k. ú. a obci Kalhov zaměřených 
geometrickým plánem č. 75-86/2005 ze dne 9. 11. 2005 do vlastnictví obce Kalhov 

Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva kraje
č. 9/2005 konaného dne 21. 12. 2005 
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 dodatek č. 48 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Jihlava dle materiálu ZK-09- dodatek č. 48 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Jihlava dle materiálu ZK-09-
2005-14, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 15. 2. 2006
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0545/09/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  prodej pozemků  prodej pozemků 
par. č. 1506/10 zahrada o výměře 32 m2, st. par. č. 285 zastavěná plocha, rodinný 
dům o výměře 10 m2 v k. ú. a obci Kožlí zaměřených geometrickým plánem č. 294-
6/2005 za kupní cenu 882,-Kč do vlastnictví manželů Marie a Karla Krandových, by-
tem Kožlí 58  dodatek č. 91 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod  dodatek č. 91 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod 
dle materiálu ZK-09-2005-15, př. 1  prodej pozemku par. č. 1506/11 zahrada o vý- prodej pozemku par. č. 1506/11 zahrada o vý-
měře 33 m2 v k. ú. a obci Kožlí zaměřeného geometrickým plánem č. 294-6/2005 za 
kupní cenu 693,-Kč do vlastnictví Jitky a Marie Novákových, bytem Kožlí 62  doda- doda-
tek č. 92 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-
09-2005-15, př. 2  prodej pozemku par. č. 1506/12 zahrada o výměře 24 m prodej pozemku par. č. 1506/12 zahrada o výměře 24 m2 v k. ú. 
a obci Kožlí zaměřeného geometrickým plánem č. 294-6/2005 za kupní cenu 504,-Kč 
do vlastnictví Josefa Pechy, bytem Kožlí 190  dodatek č. 93 Zřizovací listiny Správy  dodatek č. 93 Zřizovací listiny Správy 
a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-09-2005-15, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 28. 2. 2006
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0546/09/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje mění usnesení 326/07/2003/ZK Usnesení 0546/09/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje mění usnesení 326/07/2003/ZK Usnesení 0546/09/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje mění
tak, že materiál ZK-07-2003-07, př. 1, se mění dle materiálu ZK-09-2005-16, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 3. 2006
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0547/09/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje mění usnesení 056/02/2003/ZK Usnesení 0547/09/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje mění usnesení 056/02/2003/ZK Usnesení 0547/09/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje mění usnesení
tak, že v materiálu ZK-02-2003-19, př. 2 u pozemku vedeném ve zjednodušené evi-
denci – původ PK jako par. č. 206/29 v k. ú. Oslavička se místo vlastníka Josefa Stře-
chy uvádí noví vlastníci Anna Blahová, bytem Horný Bar id. 1/12 celku, Radomíra 
Patlejchová, bytem Sadová 220, Dolní Poustevna id. 1/12 celku, Jaroslav Pospíšil, by-
tem Oslavice 129 id. 7/18 celku, Marie Potůčková, bytem Javorová 1041, Podklášte-
ří, Třebíč id. 5/36 celku, Věra Přívratská, bytem Salmovská 539, Velký Šenov id. 1/12 
celku, Ing. Josef Střecha, bytem U První baterie 55, Břevnov, Praha id. 1/6 celku a Da-
na Pospíšilová, bytem K Buči 4, Velké Meziříčí id. 1/18 celku.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 4. 2006
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0548/09/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje poskytnutí finanč-Usnesení 0548/09/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje poskytnutí finanč-Usnesení 0548/09/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
ních příspěvků v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytová-
ní finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu 
kontroly jejich využití dle materiálu ZK-09-2005-18, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický od-
bor, termín: 31. 12. 2005
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0549/09/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje stanovuje rozsah základní do-Usnesení 0549/09/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje stanovuje rozsah základní do-Usnesení 0549/09/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje stanovuje
pravní obslužnosti území kraje Vysočina pro rok 2006  ve veřejné linkové osobní  ve veřejné linkové osobní 
dopravě podle varianty 4, tj. ve výši 220 634 tis. Kč  ve veřejné drážní osobní dopra- ve veřejné drážní osobní dopra-
vě podle varianty 2 v rozsahu 248 000 tis. Kč prokazatelných ztrát spojů základní do-
pravní obslužnosti.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0550/09/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje převod finančních Usnesení 0550/09/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje převod finančních Usnesení 0550/09/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
prostředků ve výši max. 14 mil. Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní bankovní 
účet určený k realizaci projektu Budování rozvojového partnerství za účelem posíle-
ní kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina. s tím, že rozpočto-
vé opatření bude provedeno v roce 2006 a finanční prostředky budou na zvláštní účet 
uvolňovány v roce 2006 průběžně dle potřeby.
odpovědnost: odbor ekonomický, odbor regionálního rozvoje, termín: 4. 1. 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 0551/09/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje o poskytování člen-Usnesení 0551/09/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje o poskytování člen-Usnesení 0551/09/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
ského příspěvku Regionální rozvojové agentuře Vysočina v režimu stanoveném 
Nařízením Komise č. 69/2001 ze dne 12. 1. 2001 navrhuje Valnému shromáždění Re-
gionální rozvojové agentury Vysočina stanovit členský příspěvek kraje Vysočina na 
rok 2006 ve výši 0 Kč.
odpovědnost: ORR, termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0552/09/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí aktualizaci Pro-Usnesení 0552/09/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí aktualizaci Pro-Usnesení 0552/09/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
filu kraje Vysočina dle materiálu ZK-09-2005-22, př. 1. a ukládá odboru regionálního 
rozvoje předložit další aktualizaci Profilu kraje Vysočina na zasedání zastupitelstva 
kraje v červnu 2006.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: červen 2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0553/09/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje programovou část 
Programu rozvoje kraje Vysočina dle materiálu ZK-09-2005-23, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 21. 12. 2005
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdrželo se 7.

Usnesení 0554/09/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek ke Smlou-Usnesení 0554/09/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek ke Smlou-Usnesení 0554/09/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
vě na realizaci akce reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.1/2006, který je obsahem materiálu ZK-
09-2005-24, př. 2.
odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina, termín:
leden 2006
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0555/09/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje uzavření Smlouvy Usnesení 0555/09/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje uzavření Smlouvy Usnesení 0555/09/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu „Cyklostezka Jih-
lava–Třebíč–Raabs“ mezi krajem Vysočina a Statutárním městem Jihlava dle mate-
riálu ZK-09-2005-25, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 30. 12. 2005
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0556/09/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje odvolává z Valného shromáž-Usnesení 0556/09/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje odvolává z Valného shromáž-Usnesení 0556/09/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje odvolává
dění Regionální rozvojové agentury Vysočina RNDr. Miloše Vystrčila, Ing. To-
máše Hermanna, Bc. Jaromíra Baráka a Vladimíra Dolejše, a to s účinností ke dni 
nejbližšího zasedání Valného shromáždění Regionální rozvojové agentury Vysoči-
na jmenuje do Valného shromáždění Regionální rozvojové agentury Vysočina za jmenuje do Valného shromáždění Regionální rozvojové agentury Vysočina za jmenuje
kraj Vysočina  Vítězslava Jonáše  Vítězslava Jonáše  Martina Čížka  Martina Čížka  Miroslava Houšku  Miroslava Houšku  Ladisla- Ladisla-
va Péťu, a to s účinností ke dni nejbližšího zasedání Valného shromáždění Regionální 
rozvojové agentury Vysočina navrhuje Valnému shromáždění Regionální rozvojo-navrhuje Valnému shromáždění Regionální rozvojo-navrhuje
vé agentury Vysočina  odvolat členy předsednictva Regionální rozvojové agentury  odvolat členy předsednictva Regionální rozvojové agentury 
Vysočina RNDr. Miloše Vystrčila a Ing. Tomáše Hermanna  zvolit za členy předsed- zvolit za členy předsed-
nictva Regionální rozvojové agentury Vysočina za kraj Vysočina Vítězslava Jonáše, 
Ladislava Péťu  odvolat z kontrolní komise Regionální rozvojové agentury Vysočina  odvolat z kontrolní komise Regionální rozvojové agentury Vysočina 
Vladimíra Dolejše a Bc. Jaromíra Baráka  zvolit za člena kontrolní komise Regionál- zvolit za člena kontrolní komise Regionál-
ní rozvojové agentury Vysočina za kraj Vysočina Martina Čížka, Miroslava Houšku.
odpovědnost: ORR, termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0557/09/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje poskytnutí finanč-Usnesení 0557/09/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje poskytnutí finanč-Usnesení 0557/09/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
ního příspěvku na pomoc při pořizování územně plánovací dokumentace 66 obcím 
kraje z rozpočtu kraje Vysočina na rok 2006, kapitoly Územní plánování, ORJ 7000, 
par. 3635, v celkové výši 5 797 161,00 Kč, dle materiálu ZK-09-2005-27, př. 1 a ne-
schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na pomoc při pořizování územně plánova-
cí dokumentace obcím Nová Cerekev a Žižkovo Pole z důvodů nesplnění podmínek 
„Pravidel“.
odpovědnost: OÚPSŘ, termín: 10. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0558/09/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  odměny pro  odměny pro 
předsedy, místopředsedy a členy výborů zastupitelstva kraje za období 1. 6. 2005–
30. 11. 2005 dle materiálu ZK-09-2005-28, př. 1  odměny pro předsedy, místo- odměny pro předsedy, místo-
předsedy a členy komisí rady kraje za období 1. 6. 2005–30. 11. 2005 dle materiálu 
ZK-09-2005-28, př. 2.
odpovědnost: OSH, OSŘKŽÚ (personální oddělení), termín: 21. 12. 2005
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0559/09/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje odměny pro čle-Usnesení 0559/09/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje odměny pro čle-Usnesení 0559/09/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
ny a garanty řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny za období 
1. 6. 2005–30. 11. 2005 dle materiálu ZK-09-2005-29, př. 1.
odpovědnost: OSH, OSŔKŽÚ (personální oddělení), termín: 21. 12. 2005
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0560/09/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje stanovuje výši paušální částky 
200,- Kč za 1 hodinu, která bude poskytována jako náhrada výdělku ušlého v souvis-
losti s výkonem funkce za podmínek dle materiálu ZK-09-2005-30.
odpovědnost: OSH, EO, termín: 21. 12. 2005
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0561/09/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí  přidělení úče- přidělení úče-
lových prostředků Základní škole Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 ve výši 10 960 Kč 
na realizaci projektu Pilotní ověřování školních vzdělávacích programů na 1. stup-
ni vybraných základních škol – PILOT 1  přidělení účelových prostředků Základní  přidělení účelových prostředků Základní 
škole Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 ve výši celkem 1 785 Kč na realizaci projektu 
Pilotní ověřování školních vzdělávacích programů na 2. stupni vybraných základních 
škol – PILOT Z.
odpovědnost: OŠMS, EO, termín: 21. 12. 2005
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0562/09/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje souhlasí se záměry změn v sys-Usnesení 0562/09/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje souhlasí se záměry změn v sys-Usnesení 0562/09/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje souhlasí
tému škol, v jejich označení a v názvech právních subjektů, které jsou uvedeny v ma-
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teriálu ZK-09-2005-32, př. 2 schvaluje  dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové  dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové 
organizace Speciální škola, Havlíčkův Brod. U Trojice 2104 dle materiálu ZK-09-
2005-32, př. 3  dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Speciální ško- dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Speciální ško-
ly, Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí 60 dle materiálu ZK-09-2005-32, 
př. 4  dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Speciální školy Morav- dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Speciální školy Morav-
ské Budějovice dle materiálu ZK-09-2005-32, př. 5  dodatek č. 6 zřizovací listiny  dodatek č. 6 zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Speciální školy Třebíč dle materiálu ZK-09-2005-32, př. 6 

 dodatek č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace Speciální školy, Černovice,  dodatek č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace Speciální školy, Černovice, 
Dobešovská 1 dle materiálu ZK-09-2005-32, př. 7  dodatek č. 4 zřizovací listiny pří- dodatek č. 4 zřizovací listiny pří-
spěvkové organizace Speciální školy, Chotěboř, Hradební 529 dle materiálu ZK-09-
2005-32, př. 8  dodatek č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Speciální školy,  dodatek č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Speciální školy, 
Kamenice nad Lipou, Pelhřimovská 491 dle materiálu ZK-09-2005-32, př. 9  doda- doda-
tek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Speciální školy, Nové Město na Mo-
ravě, Malá 154 dle materiálu ZK-09-2005-32, př. 10  dodatek č. 2 zřizovací listiny  dodatek č. 2 zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Speciální školy, Pelhřimov, Komenského 1326 dle materiálu 
ZK-09-2005-32, př. 11  dodatek č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Speci- dodatek č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Speci-
ální školy, Třebíč, 9. května 3 dle materiálu ZK-09-2005-32, př. 12  dodatek č. 3 zři- dodatek č. 3 zři-
zovací listiny příspěvkové organizace Speciální školy, Velké Meziříčí, Čechova 30 dle 
materiálu ZK-09-2005-32, př. 13  dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organi- dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organi-
zace Speciální školy, Velká Bíteš, U stadionu 285 dle materiálu ZK-09-2005-32, př. 14 

 dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Zvláštní škola a Pomocná ško- dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Zvláštní škola a Pomocná ško-
la Humpolec, Husova 391 dle materiálu ZK-09-2005-32, př. 15  dodatek č. 1 zřizova- dodatek č. 1 zřizova-
cí listiny příspěvkové organizace Zvláštní škola Pacov, Španovského 319 dle materiálu 
ZK-09-2005-32, př. 16  dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Zvlášt- dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Zvlášt-
ní škola, Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 dle materiálu ZK-09-2005-32, př. 17.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: 31. 3. 2006
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0563/09/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení úče-
lových prostředků právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských za-
řízení, které zřizuje kraj, ve výši 58 700 Kč dle materiálu ZK-09-2005-33, př. 1 
a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují 
obce, ve výši 1 123 128 Kč dle materiálu ZK-09-2005-33, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín: prosi-
nec 2005
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0564/09/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí úpravu rozpoč-
tu účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým oso-
bám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj, dle materiálu 
ZK-09-2005-34, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských 
zařízení, které zřizují obce, dle materiálu ZK-09-2005-34, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín: prosi-
nec 2005
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0565/09/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  poskytnutí pro- poskytnutí pro-
středků na akce uvedené v Tabulce č. 1 materiálu ZK-09-2005-35upr1, př. 2 upr1 v pl-
né výši dle Tabulky č. 1 materiálu ZK-09-2005-35upr1, př. 2upr1  akce, jimž nebude  akce, jimž nebude 
poskytnuta podpora, uvedené v Tabulce č. 2 materiálu ZK-09-2005-35upr1, př. 2upr1 

 akci uvedenou v Tabulce č. 3 materiálu ZK-09-2005-35upr1, př. 2upr1 jako náhrad- akci uvedenou v Tabulce č. 3 materiálu ZK-09-2005-35upr1, př. 2upr1 jako náhrad-
ní ve výši a za podmínek stanovených v Tabulce č. 3 materiálu ZK-09-2005-35upr1, 
př. 2upr1  spolufinancování akcí uvedených v Tabulce č. 1 materiálu ZK-09-2005- spolufinancování akcí uvedených v Tabulce č. 1 materiálu ZK-09-2005-
35upr1, př. 2upr1 do výší uvedených v Tabulce č. 1 materiálu ZK-09-2005-35upr1, př. 
2upr1 z fondu strategických rezerv pověřuje OŠMS poskytováním finančních pro-
středků příjemcům podpory na realizaci akcí dle schválené dokumentace ke granto-
vému schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004–2006.
odpovědnost: OŠMS, termín: do 28. 2. 2006 podepsat smlouvy s žadateli
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0566/09/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení úče-Usnesení 0566/09/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení úče-Usnesení 0566/09/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
lových prostředků pro Pedagogicko-psychologickou poradnu, Vltavínská 1289, Tře-
bíč na realizaci projektu Financování, realizace, koncepce a péče o nadané žáky ve 
školských poradenských zařízeních v jednotlivých krajích v rámci Rozvojového pro-
gramu MŠMT ČR Koncepce péče o nadané žáky ve školských zařízeních ve výši 
41 000,- Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, termín: prosi-
nec 2005
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0567/09/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje změnu v příloze č. Usnesení 0567/09/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje změnu v příloze č. Usnesení 0567/09/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
1 usnesení č. 0144/02/2005/ZK o poskytnutí dotací na obnovu kulturních památek 
v souladu s materiálem ZK-09-2005-36, př. 1.
odpovědnost: OKPP, termín: 21. 12. 2005
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0568/09/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  dodatek č. 5 Zři- dodatek č. 5 Zři-
zovací listiny Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiálu 

ZK-09-2005-37, př. 1  dodatek č. 6 Zřizovací listiny Nemocnice Jihlava, příspěv- dodatek č. 6 Zřizovací listiny Nemocnice Jihlava, příspěv-
kové organizace, dle materiálu ZK-09-2005-37, př. 2  dodatek č. 6 Zřizovací listiny  dodatek č. 6 Zřizovací listiny 
Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-09-
2005-37, př. 3  dodatek č. 7 Zřizovací listiny Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové  dodatek č. 7 Zřizovací listiny Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové 
organizace, dle materiálu ZK-09-2005-37, př. 4  dodatek č. 4 Zřizovací listiny Ne- dodatek č. 4 Zřizovací listiny Ne-
mocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-09-2005-37, př. 5.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, termín: 10. 1. 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdrželo se 6.

Usnesení 0569/09/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje prodloužení termínu Usnesení 0569/09/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje prodloužení termínu Usnesení 0569/09/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
pro dokončení prací na Zdravotním plánu kraje Vysočina do 30. 4. 2006.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, termín: 30. 4. 2006
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdrželi se 4.

Usnesení 0570/09/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení grantového Usnesení 0570/09/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení grantového Usnesení 0570/09/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
programu „Veřejně přístupný internet II“ dle materiálu ZK-09-2005-39, př. 1 jmenuje 

 řídicí výbor grantového programu „Veřejně přístupný internet II“ ve složení  řídicí výbor grantového programu „Veřejně přístupný internet II“ ve složení  ODS  ODS 
– Ivoš Uher, Jaroslav Makovec  KDU-ČSL – Štěpán Komárek, Josef Švec  KDU-ČSL – Štěpán Komárek, Josef Švec  KSČM  KSČM 
– Hana Hyksová, Martin Herzán  ČSSD – Zdeněk Ryšavý, Dušan Horváth  ČSSD – Zdeněk Ryšavý, Dušan Horváth  SNK –  SNK – 
Jiří Hort, Jiří Antonů  Jiřího Horta předsedou řídicího výboru grantového programu  Jiřího Horta předsedou řídicího výboru grantového programu 
„Veřejně přístupný internet II“  Petra Pavlince s právem hlasovacím a Martinu Roj- Petra Pavlince s právem hlasovacím a Martinu Roj-
kovou s právem poradním jako garanty řídicího výboru grantového programu „Veřej-
ně přístupný internet II“ a pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího pověřuje
výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor informatiky, termín: leden 2006
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0571/09/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení granto-Usnesení 0571/09/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení granto-Usnesení 0571/09/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
vého programu „GIS V“ dle materiálu ZK-09-2005-40, př. 1 jmenuje  řídicí výbor  řídicí výbor 
grantového programu „GIS V“ ve složení  ODS – Josef Tomšovský, Jaroslav Huňá- ODS – Josef Tomšovský, Jaroslav Huňá-
ček  KDU-ČSL – Jaroslav Hulák, Josef Švec  KDU-ČSL – Jaroslav Hulák, Josef Švec  KSČM – Pavel Kakabus, František  KSČM – Pavel Kakabus, František 
Náhončík  ČSSD – Dušan Horváth, Vladimír Dolejš  ČSSD – Dušan Horváth, Vladimír Dolejš  SNK – Jiří Hort, Jiří Antonů  SNK – Jiří Hort, Jiří Antonů 

 Jaroslava Huláka předsedou řídicího výboru grantového programu „GIS V“  Jaroslava Huláka předsedou řídicího výboru grantového programu „GIS V“  Petra  Petra 
Pavlince s právem hlasovacím a Jiřího Hiesse s právem poradním jako garanty řídicí-
ho výboru grantového programu „GIS V“ a pověřuje radu kraje, aby v případě rezig-pověřuje radu kraje, aby v případě rezig-pověřuje
nace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor informatiky, termín: leden 2006
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0572/09/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení grantového Usnesení 0572/09/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení grantového Usnesení 0572/09/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
programu „Nevyužívané památky“ na podporu zpracování studií využití kulturních 
památek dle materiálu ZK-09-2005-41, př. 1 jmenuje  řídicí výbor grantového pro- řídicí výbor grantového pro-
gramu „Nevyužívané památky“ ve složení  ODS – Martina Matějková, Jan Neku- ODS – Martina Matějková, Jan Neku-
la  KDU-ČSL – Jaroslav Poborský, Miroslav Houška  KDU-ČSL – Jaroslav Poborský, Miroslav Houška  KSČM – Drahoslav Oulehla,  KSČM – Drahoslav Oulehla, 
Pavel Hodač  ČSSD – Vladimír Dolejš, Josef Vašíček  ČSSD – Vladimír Dolejš, Josef Vašíček  SNK – Marek Buš, Zdeň- SNK – Marek Buš, Zdeň-
ka Marková  Martinu Matějkovou předsedkyní řídicího výboru grantového progra- Martinu Matějkovou předsedkyní řídicího výboru grantového progra-
mu „Nevyužívané památky“  Horymíra Kubíčka s právem hlasovacím a Jaroslavu  Horymíra Kubíčka s právem hlasovacím a Jaroslavu 
Panáčkovou s právem poradním jako garanty řídicího výboru grantového programu 
„Nevyužívané památky“ a pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicí-pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicí-pověřuje
ho výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OKPP, termín: 21.12.2005
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdrželo se 6.

Usnesení 0573/09/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Plán činnosti Kont-Usnesení 0573/09/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Plán činnosti Kont-Usnesení 0573/09/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
rolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2006 dle materiálu ZK-09-2005-
42, př. 1.
odpovědnost: předseda kontrolního výboru, termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0574/09/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí zápisy o prove-Usnesení 0574/09/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí zápisy o prove-Usnesení 0574/09/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
dení kontroly č. 01/2005, 02/2005, 03/2005, 04/2005 předložené kontrolním výborem 
zastupitelstva kraje prodlužuje zmocnění z Usnesení 320/06/2003/ZK dané Radě prodlužuje zmocnění z Usnesení 320/06/2003/ZK dané Radě prodlužuje
kraje Vysočina pro jednání o podmínkách a k přijetí podmínek, za kterých budou fi-
nanční prostředky pro kraj Vysočina uvolněny.
odpovědnost: předseda kontrolního výboru, termín: 21. 12. 2005
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0575/09/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Plán činnosti Výboru 
pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2006 
dle materiálu ZK-09-2005-44, př. 1.
odpovědnost: předseda výboru, termín: 21. 12. 2005
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

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


