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Dne 1. 7. 2006 nabývá účin-
nosti zákon č. 234/2006 Sb. 
Touto novelou dochází ze-
jména ke změně zákonů o ob-
cích, krajích a hlavním městě 
Praze. Jejím těžištěm je potom 
kromě oživení historického 
statutu obcí „městys“ hlavně 
komplexní změna fungování 
dozorových mechanismů, které 
jsou vykonávány nad samostat-
nou a přenesenou působnos-
tí obcí. 
Počínaje dnem 1. 7. 2006 tedy 
končí kritizovaný model dvou-
kolejného výkonu dozorových 
kompetencí, kdy se na nich 
souběžně podílely krajské úřa-
dy a Ministerstvo vnitra ČR, 
a do budoucna bude komplex-
ní dozor nad samostatnou 
působností vykonávat pou-

ze Ministerstvo vnitra ČR 
a dozor nad přenesenou pů-
sobností potom pouze kraj-
ský úřad. 
Od 1. 7. 2006 tedy obce nebu-
dou své právní předpisy zasílat 
na dva úřady jako dosud, ale 
své obecně závazné vyhlášky 
vydávané v samostatné působ-
nosti pouze na Ministerstvo 
vnitra ČR a svá nařízení vy-
dávaná v přenesené působnosti 
potom pouze na krajský úřad. 
Chtěli bychom vám, předsta-
vitelům měst a obcí, v této 
souvislosti poděkovat za spo-
lupráci a za součinnost, již jste 
nám po dobu účinnosti stávají-
cího modelu dozorové činnosti 
poskytovali. Krajský úřad ne-
byl nucen Ministerstvu vnitra 
ČR předložit žádný nezákonný 

právní předpis obce z kraje 
Vysočina s návrhem na poza-
stavení jeho účinnosti. V pří-
padě zjištěných nedostatků 
byla vždy v zákonem stanove-
né lhůtě z vaší strany zjednána 
náprava.
V souvislosti s druhou novin-
kou, tedy oživením městysů, 
bychom rádi požádali předsta-
vitele obcí, které se na základě 
opatření předsedy Poslanecké 
sněmovny stanou městysem, 
aby o tom krajský úřad infor-
movali tak, abychom mohli do 
budoucna ve vztahu k nim po-
užívat správné označení.

 Simeona Zikmundová
ředitelka krajského úřadu
telefon: 564 602 250, e-mail: 
zikmundova.s@kr-vysocina.cz

Informace k novele zákona o obcích

1. Rozsah poučení o proces-
ních právech účastníka řízení
Nový správní řád již na rozdíl 
od svého předchůdce není za-
ložen na zásadě jednoty říze-
ní. Zatímco v řízení, které bylo 
vedeno podle „starého“ správ-
ního řádu, mohl jeho účastník 
uplatňovat své návrhy např. 
na provedení důkazů po celou 
dobu trvání řízení až do pra-
vomocného rozhodnutí ve věci 
(tedy i v rámci odvolacího ří-
zení), nový správní řád v tomto 
směru přinesl zásadní novin-
ku. Jedná se o ustanovení § 82 
odst. 4 správního řádu, podle 
kterého odvolací správní orgán 
v odvolacím řízení již nepři-
hlíží k novým skutečnostem 
a návrhům na provedení no-
vých důkazů, jež účastník říze-
ní uplatnil až ve svém odvolání, 
přestože je mohl uplatnit dříve, 
tedy ještě před vydáním prvo-
stupňového rozhodnutí. 
Přestože je toto ustanovení 
systematicky zařazeno v hlavě 

VIII části druhé, tedy v usta-
noveních upravujících odvola-
cí řízení, má poměrně zásadní 
význam i pro řízení před správ-
ním orgánem I. stupně. Účast-
ník řízení, který by v průběhu 
řízení před správním orgánem 
I. stupně neuplatnil nějakou zá-
sadní skutečnost a ponechal 
by si ji jako „trumf“ do odvolá-
ní pro případ, že správní orgán 
I. stupně nerozhodne přesně 
podle jeho představ, totiž ris-
kuje, že v odvolacím řízení již 
na tuto „novotu“ nebude odvo-
lací orgán vůbec brát zřetel. 
S ohledem na skutečnost, 
že se jedná o skutečně výraz-
nou změnu oproti „starému“ 
správnímu řádu, která může 
mít pro účastníky řízení v ur-
čitých případech poměrně zá-
sadní důsledky, je i s ohledem 
na jednu ze základních zásad 
činnosti správních orgánů 
– zásadu součinnosti vyjád-
řenou v ustanovení § 4 odst. 
2 správního řádu žádoucí, aby 

správní orgán I. stupně poučil 
účastníka řízení i o těchto as-
pektech, přestože se týkají až 
řízení před odvolacím správním 
orgánem. 
Správní orgán I. stupně by 
tedy měl účastníka řízení po-
učit o tom, že veškeré skuteč-
nosti a důkazní návrhy by měl 
uplatnit ještě před tím, než ve 
věci rozhodne, jakož i o tom, 
jaké důsledky ve vztahu k § 
82 odst. 4 správního řádu z to-
ho vyplývají. Tohoto poučení 
by se účastníkovi mělo dostat 
na začátku řízení, neboť jeho 
případné doplnění např. do po-
učení o odvolání v písemném 
vyhotovení rozhodnutí by se již 
míjelo účinkem. 
2. Jaké písemnosti správní 
orgán vyhotovuje v případě 
ústního vyhlášení rozhod-
nutí?
Ústní vyhlášení je jednou z fo-
rem oznámení rozhodnutí. Aby 
však mělo účinky oznámení 
rozhodnutí, tedy např. aby určo-
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valo počátek běhu lhůty pro po-
dání odvolání, musí se účastník 
řízení, kterému bylo rozhodnu-
tí ústně vyhlášeno, vzdát svého 
nároku na doručení písemného 
vyhotovení takového rozhod-
nutí, případně to musí vyplývat 
přímo ze zákona. 
Po ústním vyhlášení rozhodnutí 
tedy v zásadě mohou nastat dvě 
situace:
1. Účastník řízení se nevzdá 
svého nároku na písemné vy-

hotovení rozhodnutí: Správní 
orgán pouze v případě, že jej 
o to účastník požádá, písemně 
potvrdí ústně vyhlášené roz-
hodnutí (§ 67 odst. 3 správního 
řádu). Kromě toho je povinen 
vyhotovit rozhodnutí se všemi 
náležitostmi stanovenými zá-
konem a jeho písemné vyho-
tovení doručit účastníkovi do 
vlastních rukou. Okamžikem 
vydání rozhodnutí je teprve 
den, kdy je toto písemné vyho-

tovení předáno k poštovní pře-
pravě.
2. Všichni účastníci řízení se 
vzdají svého nároku na doru-
čení písemného vyhotovení 
rozhodnutí (totéž platí i v pří-
padě, že v řízení je jediný 
účastník): správní orgán v tom-
to případě vůbec nevyhoto-
vuje rozhodnutí, ale do spisu 
učiní pouze záznam o tom, že 
se účastníci vzdali svého ná-
roku na doručení písemného 

vyhotovení rozhodnutí, a dále 
záznam o vydání rozhodnutí, 
jenž obsahuje náležitosti sta-
novené v ustanovení § 67 odst. 
2 věty druhé správního řádu. 
Okamžikem vydání rozhodnu-
tí je již jeho samotné ústní vy-
hlášení.

 David Marek, oddělení 
správních činností
telefon: 564 602 183, e-mail: 
marek.d@kr-vysocina.cz

Přezkoumání hospodaření obcí a DSO za rok 2005
V první dekádě měsíce června 
2006 byl ukončen proces pře-
zkoumání hospodaření obcí 
a dobrovolných svazků obcí 
(DSO) za rok 2005.
Přezkoumání hospodaření vy-
konali pracovníci odboru kon-
troly krajského úřadu u 598 
obcí (z celkového počtu 704) 
a 35 DSO (z celkového počtu 
75), tj. u více než 80 % územ-
ních celků v kraji Vysočina. 
U 265 z nich byla také provede-
na dílčí přezkoumání hospoda-
ření již ve 2. pololetí roku 2005. 
Ostatních 106 obcí a 40 DSO si 
nechalo přezkoumat své hospo-
daření za úplatu profesionální-
mi auditory.
Pracovníky krajského úřadu 
nebyly zjištěny žádné nedostat-
ky v hospodaření celé poloviny 
obcí, což je výrazně lepší výsle-
dek než v roce předchozím, kdy 
bylo konstatováno hospodaření 
bez nedostatků pouze u 25 % 
obcí. Tento pozitivní vývoj byl 
způsoben především dvěma 
faktory. Prvním je odpovědněj-
ší přístup řady obcí k odstraňo-
vání nedostatků zjišťovaných 
při přezkoumání v předcho-
zích letech – částečně i z toho 
důvodu, že případná negativní 
zpráva o výsledku hospodaření 
může být příčinou neposkytnu-
tí některých účelových dota-
cí. Druhým nezanedbatelným 
faktorem je přínos provádění 
dílčích přezkoumání již ve dru-
hé polovině přezkoumávaného 
období, což v případě zjištění 
nedostatků v hospodaření vy-
tváří časový prostor pro jejich 
odstranění do doby konečného 

přezkoumání. Proto také pro-
jevují zájem o tato dílčí pře-
zkoumání i obce, které je podle 
zákona nemusí povinně mít.
U 10 % obcí v kraji Vysoči-
na byly v hospodaření minu-
lého roku zjištěny pouze dílčí 
a méně závažné nedostatky. Ve 
zprávách o výsledku hospoda-
ření byly u zbývajících 40 % 
obcí konstatovány chyby a ne-
dostatky, které většinou spočí-
valy v nedodržování některých 
ustanovení zákona o rozpoč-
tových pravidlech územních 
rozpočtů nebo v neúplnosti, ne-
správnosti a neprůkaznosti ve-
dení účetnictví. 
Nejčastějšími nedostatky v ob-
lasti porušování rozpočtové 
kázně bylo neprovádění roz-
počtových změn, nezveřejňo-
vání návrhu závěrečného účtu 
a jeho neprojednání a neschvá-
lení zákonem stanoveným 
způsobem nebo nesestavení 
rozpočtového výhledu. V ob-
lasti účetnictví se stále vy-
skytovaly chyby a nedostatky 
v provádění inventarizací, zjiš-
ťováno bylo nesprávné účtová-
ní o majetku (např. při nákupu 
a prodeji pozemků), neúčtování 
předpisů pohledávek a závazků 
k datu jejich vzniku, neúčto-
vání o poskytnutých zálohách, 
neúplnost vnitřních směrnic.
V některých obcích je také opa-
kovaně zjišťováno neplnění po-
vinností stanovených zákonem 
o fi nanční kontrole ve veřejné 
správě a příslušnou prováděcí 
vyhláškou, nadále se vyskytují 
chyby při stanovování výše od-
měn zastupitelům. 

K odstranění zjištěných ne-
dostatků jsou obce a DSO 
povinny přijmout opatření 
při projednávání závěrečné-
ho účtu, přičemž o nich musí 
písemně informovat krajský 
úřad nejpozději do 15 dnů po 
projednání.
Obce a DSO, jejichž hospoda-
ření přezkoumal profesionální 
auditor, mají možnost získat 
krajskou dotaci až do výše 
5 000,- Kč na úhradu nákla-
dů účtovaných auditorem za 
provedení přezkoumání. Pod-
mínky a postup pro získání 
dotace jsou stanoveny v Zá-
sadách Zastupitelstva kraje 

Vysočina č. 1/05 ze dne 15. 2. 
2005. Tyto zásady i formulář 
žádosti o poskytnutí dotace 
jsou k dispozici na interneto-
vých stránkách kraje Vyso-
čina v dokumentech odboru 
kontroly krajského úřadu. Žá-
dosti se všemi přílohami musí 
být doručeny odboru kontroly 
nejpozději do 31. 8., poté bu-
dou předloženy ke schválení 
na zářijovém zasedání Zastu-
pitelstva kraje Vysočina.

 Michal Ňachaj, odbor kon-
troly
telefon: 564 602 701, e-mail: 
nachaj.m@kr-vysocina.cz

Již sedmým rokem proběh-
ne o letních prázdninách fol-
kový festival „Prázdniny 
v Telči“ a opět budete mít 
možnost se v rámci toho-
to festivalu setkat s projek-
tem „Internet v Telči“ (více 
o prvním ročníku na http:
//www.prazdninyvtelci.cz /
internet/ ).
Projekt je letos pořádán ze-
jména krajem Vysočina 
a společnostmi Optokon, Au-
toCont CZ a.s. a Triada. Spo-
luorganizátorem je město 
Telč. Celá akce se koná pod 
záštitou radního kraje Vyso-
čina za oblast informačních 
technologií, pana Jaroslava 
Huláka, a starosty města Tel-
če, pana Romana Fabeše.  
Letošní ročník bude zaměřen 

především na propagaci ICT 
mezi zástupci samospráv ze-
jména prostřednictvím pre-
zentací zaměřených na síťové 
projekty. Mezi další témata 
bude patřit například i e-pod-
pis nebo e-deska. Akce bude 
probíhat v termínu 29. 7.–1. 
8. 2006.
První čtyři ročníky byly za-
měřeny na poskytování ve-
řejně přístupného internetu 
v místnosti vybavené něko-
lika PC. Předminulý ročník 
proběhl v mnohem větším 
rozsahu. Podtitul „Komuni-
kační záměry v kraji Vyso-
čina“ napovídal, že jedním 
z cílů celé akce bylo sezná-
mení účastníků s projekto-
vými záměry kraje a měst 
v oblasti telekomunikací při-

Internet v Telči
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Informace

Novinky ve Sbírce zákonů
Dozorová činnost
V částce 76/2006 Sbírky zákonů vydané dne 31. 5. 2006 byl 
publikován pod č. 234 zákon, kterým se mění zákon č. 128/
2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších před-
pisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním 
městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/1993 
Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 
22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, 
a zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných 
celků a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 46/2004 
Sb., o střetu zájmů. Novela vymezuje kompetence při výko-
nu dozoru nad samostatnou a přenesenou působností územních 
samosprávných celků a v této souvislosti sjednocuje procesní 
pravidla. Dále kromě jiného obnovuje městyse. 
Zákon je účinný od 1. 7. 2006.
Nezisková zdravotnická zařízení
V částce 79/2006 Sbírky zákonů vydané dne 31. 5. 2006 byl 
publikován pod č. 245 zákon o veřejných neziskových ústav-
ních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů. 
Diskutovaný právní předpis určuje pravidla pro vznik a fun-
gování neziskových zdravotnických zařízení, ukládá pojiš-
ťovnám uzavřít smlouvu pouze s nimi a dále kromě jiného 
obnovuje spádové obvody.
Zákon je účinný dnem vyhlášení.
Odměny členům okrskových volebních komisí
V částce 79/2006 Sbírky zákonů vydané dne 31. 5. 2006 byla 
publikována pod č. 251 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Mi-
nisterstva vnitra č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustano-
vení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
vyhláška Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení 
některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do 
Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých 
dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústav-
ního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/
2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláška Ministerstva 
vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení záko-
na č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška 
č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o vol-
bách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů. 
Novelou dochází ke zvýšení odměn vyplácených některým 
členům okrskových volebních komisí v souvislosti se zajišťo-
váním úkolů při volbách.
Vyhláška je účinná dnem vyhlášení.
Zákoník práce
V částce 84/2006 Sbírky zákonů vydané dne 7. 6. 2006 byl 
publikován pod č. 262 Zákoník práce. Zákon obsahuje novou 
komplexní úpravu pracovně-právních vztahů. 
Zákon je účinný od 1. 1. 2007.
V téže částce byl dále vydán pod č. 264 „změnový“ zákon, kte-
rý promítá nový Zákoník práce do příslušných zákonů.

 David Marek, oddělení správních činností
telefon: 564 602 183, e-mail: marek.d@kr-vysocina.cz

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (dále jen 
„zákon“), účinný od 1. 4. 2000, vyčlenil sociálně-právní ochra-
nu jako samostatný systém ochrany práv dětí.
Zákon je tedy účinný více než 6 let, během nichž byl několikrát 
novelizován, mj. v souvislosti se změnami ve veřejné správě 
(do zákona byly doplněny krajské úřady jako orgány sociálně-
-právní ochrany, dále došlo k přesunu kompetencí ze zrušených 
okresních úřadů na obecní úřady obcí s rozšířenou působnos-
tí).
Zákon č. 134/2006 Sb., účinný od 1. 6. 2006, představuje dosud 
nejrozsáhlejší novelu zákona, která je odezvou na zkušenosti 
s několikaletou aplikací zákona.
Cílem novely je 

- rozšíření okruhu dětí, na něž se sociálně-právní ochrana za-
měřuje, a posílení ochrany dětí před týráním a zneužíváním

- zkvalitnění procesu zprostředkování náhradní rodinné péče 
a zajištění ochrany dětí před nezákonnými manipulacemi při 
zprostředkování náhradní rodinné péče 

- zpřesnění podmínek provozu zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc

- zajištění odpovídající kvality sociálně-právní ochrany po-
skytované pověřenými osobami

- zintenzivnění péče o děti svěřené do zařízení pro výkon 
ústavní výchovy
a spolupráce s rodiči těchto dětí

- využití institutu sankcí jako nástroje k plnění povinností 
státních orgánů, školských a zdravotnických zařízení a dal-
ších orgánů, jež mají vůči orgánům sociálně-právní ochrany

- zajištění vyváženosti úpravy informačních povinností mezi 
orgány sociálně-právní ochrany a ústavními zařízeními 
a věznicemi

- rozšíření práv dětí
Novým ustanovením se budeme podrobně věnovat v následují-
cích číslech Zpravodaje.

 Ivana Matoušková, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
telefon: 564 602 823, e-mail: matouskova.i@kr-vysocina.cz

Novela zákona
o sociálně-právní ochraně dětí

pravovaných především ze 
Strukturálních fondů EU. 
Moderní oblast informač-
ních technologií byla přítom-
ným přiblížena nejen formou 
prezentací, ale i praktických 
ukázek na zapůjčených za-
řízeních od zúčastněných 
fi rem. Vedle představení sa-
motných projektů byly sou-
částí celodenního programu 
především ukázky konkrét-
ních technologií, které pro-
vázejí realizaci a následné 
využití síťových projektů. 
Kromě veřejně přístupné 
místnosti s deseti počíta-
či trvale připojenými na In-

ternet se návštěvníci mohli 
v jednotlivých prezentačních 
místnostech seznámit ne-
jen s komunikačními záměry 
v kraji Vysočina, ale i s mo-
delovými projekty charakte-
rizujícími jednotlivé návazné 
celky od krajské optické pá-
teřní sítě (ROWANet), přes 
ukázky regionálních sítí až 
po možné varianty metropo-
litních a obecních sítí, včetně 
technologií využitelných pro 
domácnosti.

 Martina Rojková,
odbor informatiky
telefon: 564 602 341, e-mail: 
rojkova.m@kr-vysocina.cz
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Ve dnech 2. a 3. června 2006 proběhly na území České republi-
ky volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. 
Na území kraje Vysočina, kde byla mimochodem zaznamenána 
nejvyšší volební účast po hlavním městě Praze, proběhly vol-
by bez jakýchkoliv problémů. Krajský úřad, který vedle jiného 
zajišťuje organizačně a technicky přípravu, průběh a provedení 
voleb ve volebním kraji, nezaznamenal po celou dobu příprav 
ani v průběhu voleb žádnou stížnost. 
Zaměstnanci krajského úřadu, kteří po oba dny voleb drželi na 
krajském úřadě službu, se nejvíce setkávali s dotazy členů okrs-
kových volebních komisí nebo starostů obcí např. na voliče, 
kteří ve dnech voleb byli náhle hospitalizováni, aniž by stačili 
realizovat své volební právo v místě trvalého pobytu, a neměli 
vydaný ani voličský průkaz, nebo naopak ve dnech voleb byli 
z nemocnice propuštěni, ale byli zapsáni do zvláštního sezna-
mu voličů, kam byli nahlášeni správou nemocnice, a ve stálém 
seznamu voličů v místě trvalého pobytu byli tudíž vyškrtnuti. 
V několika případech bylo voličům, kteří byli na vlastní žádost 
zapsáni do zvláštního seznamu voličů na zastupitelském úřadě 
České republiky, vysvětlováno, proč nemohou z tohoto důvodu 
hlasovat v místě trvalého pobytu na území České republiky. Ně-

kolik voličů se na krajský úřad obrátilo s dotazem, jak je možné, 
že ještě ve dnech voleb měli ve svých schránkách volební letáky 
a že v tyto dny ještě probíhal na náměstí v Jihlavě mítink jed-
né z volebních stran, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována 
pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 
v kraji Vysočina.
Ani zaměstnanci krajského úřadu, kteří prováděli kontroly prů-
běhu hlasování ve volebních místnostech a kontroly vybavení 
volebních místností, nezaznamenali pochybení, která by mohla 
mít vliv na výsledky hlasování.
Závěrem mi dovolte poděkovat primátorovi města Jihlavy, všem 
starostkám a starostům měst a obcí kraje Vysočina, všem za-
městnancům městských a obecních úřadů a Magistrátu města 
Jihlavy, kteří se na organizačně technickém zabezpečování vo-
leb podíleli, a v neposlední řadě i členům okrskových volebních 
komisí, již mají nemalou zásluhu na bezproblémovém průběhu 
voleb v kraji Vysočina.

 Alena Kuchařová, odbor sekretariátu ředitele a krajského 
živnostenského úřadu
telefon : 564 602 258, e-mail : kucharova.a@kr-vysocina.cz

Proběhly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky

Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém zasedání dne 20. 6. 2006 vyhlásilo pět no-
vých grantových programů z Fondu Vysočiny na podporu projektů z oblasti obno-
vy a rozvoje venkova, na podporu výzkumných a vývojových činností, na podporu 
prevence kriminality, na podporu vydávání edičních počinů o Vysočině a nakládání 
s bioodpady. Níže je uveden výčet vyhlášených grantových programů a kontakt na od-
bory krajského úřadu, v jejichž gesci budou programy realizovány:

Rozvoj vesnice 2006 - 2.500.000,- Kč – program na podporu projektů v oblasti obnovy a rozvoje místních částí měst a místních 
částí obcí Vysočiny (odbor regionálního rozvoje, Luděk Hrůza,  tel.: 564 602 543, hruza.l@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 15. 08. 2006
Výzkum a vývoj pro inovace 2006  – 1.750.000,- Kč - program na podporu konkurenceschopnosti subjektů na Vysočině formou 
příspěvku na realizaci výzkumných a vývojových činností, které povedou k budoucímu možnému využití výsledku výzkumu 
či vývoje jako nové inovace (odbor regionálního rozvoje, Martina Kršňáková, tel.: 564 602 546, krsnakova.m@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Magdaléna Svatoňová, tel.: 564 602 549, svatonova.m@kr-vysocina.cz) 
Uzávěrka: 08. 09. 2006
Prevence kriminality 2006 – 1.500.000,- Kč - program na podporu specifi ckých programů prevence kriminality (odbor sekre-
tariátu hejtmana, Ing. Josef Pokorný, tel.: 564 602 164, pokorny.josef@kr-vysocina.cz) 
Uzávěrka: 30. 09. 2006
Edice Vysočiny IV. – 2.000.000,- Kč - program na podporu edičních počinů s vazbou na kulturu, historii, přírodu a krajinu 
Vysočiny (odbor kultury a památkové péče,  Jaroslava Panáčková, tel.: 564 602 296, panackova.j@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 21. 08. 2006
Bioodpady 2006 – 2.000.000,- Kč – program na podporu tvorby uceleného systému nakládání s bioodpadem  (odbor životního 
prostředí, Ing. Eva Navrátilová, tel.: 564 602 522, navratilova.e@kr-vysocina.cz) 
Uzávěrka: 31. 07. 2006 

Výzvy k předkládání projektů a veškeré informace ke grantovým programům včetně formuláře žádosti najdete na interneto-
vých stránkách kraje Vysočina www.kr-vysocina.cz nebo na www.fondvysociny.cz

Odbor sekretariátu ředitele
a krajského živnostenského úřadu
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U příležitosti pátého výročí názvu kraje Vysočina byl v areálu 
sídla kraje Vysočina zasazen pamětní strom jeřábu ptačího, jehož 
plody jsou symbolem našeho regionu znázorněným na krajské 
vlajce. Jako první přihodil živnou půdu ke kořenům nové domi-
nanty sídla hejtman kraje Vysočina Miloš Vystrčil (vlevo) za asis-
tence starosty města Jemnice Milana Havlíčka.

 Na závěr letošního Dne otevřených dveří se porcoval obří vý-
roční dort ve tvaru velkého „V“, na kterém nechybělo pět hoří-
cích svíček. Na dort o rozměrech 100x100 cm bylo třeba 100 vajec 
a jeho přípravu si vzali na starost studenti Střední odborné školy, 
Středního odborného učiliště a Odborného učiliště z Třeště.

Odbor sekretariátu ředitele
a krajského živnostenského úřadu

Volby do zastupitelstev obcí: Jak postupovat v případě, kdy 
nebude v obci podána kandidátní listina nebo nebude dosta-
tečný počet kandidátů?
V souvislosti s nadcházející organizačně technickou přípravou 
voleb do zastupitelstev obcí, které proběhnou na podzim letoš-
ního roku, se zaměstnanci odboru sekretariátu ředitele a krajské-
ho živnostenského úřadu setkávají často s dotazem, jak postupovat 
v případě, kdy v obci nebude sestavena a podána žádná kandidát-
ní listina nebo nebude dostatečný počet kandidátů do zastupitel-
stva obce.
Daná problematika je řešena zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), v platném znění (dále jen „zákon o obcích“) a zá-
konem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně 
a doplnění některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon 
o volbách“).
V ust. § 23 odst. 8 zákona o volbách je stanoveno, že nedosa-
huje-li souhrnný počet kandidátů uvedených na všech kandidátních 
listinách nadpoloviční většiny počtu členů zastupitelstva obce, který 
má být volen, popřípadě je menší než 5, volby se v této obci nekonají. 
Starosta obce v daném případě vyvěsí na úřední desce obecního úřa-
du místo „Oznámení o době a místě konání voleb“ oznámení o tom, 
že v obci se volby nekonají a z jakého důvodu.
Podle současné právní úpravy, konkrétně dle ust. § 98 odst. 1 
písm. a) zákona o obcích, jmenuje ředitel krajského úřadu správce 
obce z řad zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu, ne-
uskuteční-li se v obci vyhlášené volby pro nedostatek kandidátů 
na členy zastupitelstva obce nebo proto, že nebyla ustavena okrs-
ková volební komise, přičemž podle odst. 2 citovaného ustanove-

ní správce obce zabezpečuje výkon přenesené působnosti, jde-li 
o obec, kde není tajemník obecního úřadu, a dále úkoly v oblasti 
samostatné působnosti podle § 84 odst. 2 písm. c) zákona o obcích 
(schvaluje rozpočet obce a závěrečný účet obce) a § 102 odst. 2 
a 3 zákona o obcích. Správce obce je v čele obecního úřadu. Jde-
-li o obec, kde byla zřízena funkce tajemníka obecního úřadu, je 
tajemník podřízen správci obce. Dnem 1. 7. 2006 však nabude 
účinnosti zákon č. 234/2006 Sb., kterým se mj. mění zákon 
o obcích a podle kterého veškerou agendu správce obce přebí-
rá Ministerstvo vnitra. Při podzimních volbách do zastupitel-
stev obcí tedy bude účinné již nové znění zákona o obcích.
 Pokud by se z výše uvedených důvodů volby v obci nekonaly, vy-
hlásí ministr vnitra dodatečné volby, a to do 30 dnů po uveřejně-
ní celkových výsledků voleb do zastupitelstev obcí Státní volební 
komisí (viz § 54 odst. 3 zákona o volbách). Zákon o volbách po-
čet konaných dodatečných voleb neomezuje; v jedné obci tak mo-
hou být vyhlášeny dodatečné volby několikrát. Pokud by se však 
obec, kde se volby nekonaly, rozhodla ke sloučení s jinou sou-
sední obcí za podmínek stanovených zákonem o obcích, nemůže 
správce obce činit žádné úkony, které by obec ke sloučení s jinou 
obcí dovedly. V takovém případě by bylo potřeba, aby bylo zvole-
no zastupitelstvo obce na dobu nezbytně nutnou k tomu, aby obec 
dovedlo ke zdárnému sloučení s jinou obcí, neboť o sloučení obce 
může rozhodovat výhradně zastupitelstvo obce.

 Alena Kuchařová, odbor sekretariátu ředitele a krajského živ-
nostenského úřadu
telefon: 564 602 258, e-mail: kucharova.a@kr-vysocina.cz

Na co se nás často ptáte
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Zákonem č. 76/2006 Sb. ze dne 3. února 2006 byl s účinností od 
15. března 2006 změněn zákon o vodovodech a kanalizacích. 
K podstatné změně došlo při vydávání povolení krajské-
ho úřadu k  provozování vodovodů a  kanalizací podle § 
6 zákona o vodovodech a kanalizacích. Krajský úřad vydá 
povolení jen osobě, která je oprávněna provozovat živnost 
„Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu“ 
podle zvláštního zákona, je vlastníkem vodovodu nebo kana-
lizace, nebo uzavřela s vlastníkem smlouvu a sama, nebo její 
odpovědný zástupce splňuje kvalifi kaci odpovídající požadavkům 
na provozování, pro které se povolení k provozování vydává, a to 
v souladu s majetkovou evidencí vedenou podle § 5 odst. 1 v závis-
losti na počtu fyzických osob trvale využívajících tyto vodovody 
nebo kanalizace. Odpovědný zástupce musí mít střední vzdělání 
s maturitní zkouškou v oboru vzdělávání obsahově zaměřeném na 
vodovody a kanalizace a má nejméně 4 roky praxe v oboru (pro 
obce do 5 0000 obyvatel) nebo vysokoškolské vzdělání absol-
vováním studia v akreditovaném studijním programu v oblas-
ti vodovody a kanalizace a má nejméně 2 roky praxe v oboru 
(pro obce nad 5 0000 obyvatel). Toto ustanovení zákona dále 
upravují přechodná a závěrečná ustanovení v odstavci 4, kde je 
uvedeno, že povolení k provozování, jejichž odpovědný zástupce 
je vyučen v tříletém učebním oboru obsahově zaměřeném na vo-

dovody a kanalizace nebo v příbuzném oboru, zaniká dnem 31. 
prosince 2011. 
Další podstatnou změnou je uložení povinnosti vlastníkovi vodovodu 
a kanalizace zpracovat a realizovat plán fi nancování obnovy vodo-
vodů a kanalizací, a to na dobu nejméně 10 kalendářních let. Obsah 
plánu fi nancování obnovy vodovodů a kanalizací včetně pravidel pro 
jeho zpracování stanovuje prováděcí předpis vydaný Ministerstvem 
zemědělství. Plán fi nancování obnovy vodovodů a kanalizací musí 
být zpracován nejpozději do 31. prosince 2008.
Nově zákon o vodovodech a kanalizacích defi nuje správní delik-
ty, kterých se dopustí podnikající fyzická nebo právnická osoba, 
pokud poruší povinnosti stanovené jednotlivými ustanoveními 
tohoto zákona. Správní delikty a výše pokut za tyto správní delik-
ty jsou defi novány v ustanoveních §§ 32–34 zákona o vodovodech 
a kanalizacích. Výše pokuty může u některých správních deliktů 
dosáhnout až 1 milion korun.
Tímto jsme chtěli upozornit pouze na hlavní změny zákona o vo-
dovodech a kanalizacích týkající se obcí; dalších menších změn 
tento zákon doznal více.
Podrobnější informace na Odboru lesního a vodního hospodář-
ství a zemědělství.

 Iva Olšanová, oddělení vodního hospodářství
telefon: 564 602 266, e-mail: olsanova.i@kr-vysocina.cz

Informace o změnách v zákoně č. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů
(zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů 

Ocenění krajského kola soutěže Vesnice roku 2006:
Vítězem krajského kola soutěže Vesnice roku 2006 se stala obec 
Mladoňovice (okres Třebíč)
Modrou stuhu za společenský život udělila komise obci Horní Kru-
pá (okres Havlíčkův Brod)
Bílou stuhu za činnost mládeže udělila komise obci Nová Ves 
u Nového Města na Moravě (okres Žďár nad Sázavou)
Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí udělila komise 
obci Kaliště (okres Pelhřimov)
Diplom za vzorné vedení kroniky udělila komise obci Bohuňov 
(okres Žďár nad Sázavou)
Diplom za vzorné vedení obecní knihovny udělila komise obci 
Myslibořice (okres Třebíč)
Diplom za rozvíjení lidových tradic udělila komise obci Jinošov 
(okres Třebíč)
Čestné uznání za příkladnou péči o rozvoj obce udělila komise 
obci Kralice nad Oslavou (okres Třebíč)
Čestné uznání za udržování veřejných prostranství a kvality života 
v obci udělila komise obci Studenec (okres Třebíč)

Čestné uznání za podporu využívání volného času mládeže udělila 
komise obci Nové Syrovice (okres Třebíč)
Čestné uznání za rozvoj společenského života udělila komise obci 
Hodice (okres Jihlava)
Čestné uznání za příkladnou péči o rozvoj obce udělila komise 
obci Jiřice (okres Pelhřimov)
Čestné uznání za využívání obnovitelných zdrojů energie udělila 
komise obci Hořepník (okres Pelhřimov)
Čestné uznání za udržování veřejných prostranství a kvality života 
v obci udělila komise obci Veselý Žďár (okres Havlíčkův Brod)
Čestné uznání za záchranu odkazu předků udělila komise obci Po-
hleď (okres Havlíčkův Brod)
Slavnostní vyhlášení výsledků krajského kola soutěže Vesnice 
roku 2006 a současně předání ceny kraje Vysočina – Vesnice Vy-
sočiny – se bude konat ve vítězné obci pravděpodobně na přelomu 
srpna a září. Přesný termín bude určen starostou vítězné obce.

 Ladislav Seidl, oddělení vnějších vztahů odboru sekretariátu 
hejtmana, 
telelefon: 564 602 338, e-mail: seidl.l@kr-vysocina.cz

Výsledky krajského kola soutěže Vesnice roku 2006

Odbor lesního a vodního
hospodářství a zemědělství

Krajské kolo soutěže Vesnice roku 2006 má své výsledky. Vítězem se stala obec Mladoňovice (okres Třebíč). Hlasováním o tom 
13. června 2006 rozhodla komise pro hodnocení obcí, přihlášených do krajského kola soutěže Vesnice roku 2006 v Programu ob-
novy venkova v kraji Vysočina. Komise, jejíž předsedkyní je starostka obce Radostín a zástupkyně Spolku pro obnovu venkova 
paní Edita Šulerová, hodnotila v deseti dnech celkem 43 přihlášených obcí.
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Odbor životního 
prostředí

Dnem 1. 6. 2006 nabyl účinnosti zákon č. 222/2006 Sb., kterým 
se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování 
znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně někte-
rých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších 
předpisů, a některé další zákony.
Hlavní body novely se týkají následujících okruhů:

změna definic pojmů – zařízení, nejlepší dostupné techniky, 
uživatel registrované látky, emisní limit, přenos znečištění, pod-
statná změna v provozu zařízení, provozovatel
náročnost (časová a administrativní) povolovacího procesu 
- zkrácení lhůt (na přihlášení občanských sdružení, na vyjádře-
ní), možnost vynechání některých kroků povolovacího procesu 
v jednoduchých věcech (vyjádření odborně způsobilé osoby /
OZO/, ústní jednání), možnost nevyžadovat veškerou dokumen-
taci v elektronické podobě (zejména mapové, obrazové a grafic-
ké podklady)
vyjasnění role odborně způsobilých osob – nyní i fyzické oso-
by i z jiných států EU a obsahu vyjádření OZO (zejména zamě-obsahu vyjádření OZO (zejména zamě-obsahu vyjádření
ření na hodnocení BAT)
princip vyjednávání provozovatele s úřadem – zákonem ga-
rantována možnost předjednání žádosti 
zkrácení změnových řízení – jen podstatná změna probíhá ce-zkrácení změnových řízení – jen podstatná změna probíhá ce-zkrácení změnových řízení
lým procesem integrovaného povolení, ostatní změny dle správ-
ního řádu
kontrolní mechanismus – možnost kontroly šetřením v místě 
provozu zařízení nebo přezkumem podkladů předložených pro-
vozovatelem. Na výkon přezkumné činnosti se vztahuje zákon 
o státní kontrole
změna koncepce sankcí ve vztahu k zásadám správních de-
liktů – sjednocení pravomocí inspekce a krajského úřadu
rozsah integrace ve vztahu ke složkovým právním aktůmrozsah integrace ve vztahu ke složkovým právním aktůmr  – 
nahrazují se pouze právní akty týkající se technické ochrany ži-
votního prostředí
účast veřejnosti na základě změny směrnice o IPPC směrnicí 
2003/35/ES
kompetenční zpřesnění výkonu státní správy krajských úřa-
dů, ČIŽP a krajských hygienických stanic
kompetenční zpřesnění výkonu státní správy krajských úřa-
dů, ČIŽP a krajských hygienických stanic
kompetenční zpřesnění výkonu státní správy krajských úřa-

vazba integrovaného povolení na další právní předpisy re-
gulující investiční výstavbu – stavební povolení u nových zaří-
zení nebo podstatných změn stávajících zařízení nelze vydat bez 
pravomocného integrovaného povolení (v návaznosti na schvá-
lení nového stavebního zákona se počítá se speciálními staveb-
ními úřady)

 Josef Klečanský, odbor životního prostředí
telefon: 564 602 525, e-mail: klecansky.j@kr-vysocina.cz

Novela zákona o integrované 
prevenci

Dvacáté výročí havárie černo-
bylské jaderné elektrárny dává 
znovu možnost poukázat na zá-
važnost problematiky jaderné 
bezpečnosti a radiační ochrany 
obyvatelstva a posoudit ji v šir-
ších souvislostech.
Zajímavé je porovnání rizik dů-
sledků černobylské havárie s ri-
ziky výskytu radonu v domech 
a bytech, grafi cky vypracova-
né na základě kontinuálního 
monitorování Státním ústavem 
radiační ochrany a publikova-
né v dubnovém vydání Radon 
bulletinu (ke zhlédnutí je pří-
stupný též na www.kr-vyso-
čina.cz > Životní prostředí > 
Radon > Odkaz na grafy). Roz-
pětí ozáření z radonu v ovzduší 
domů a bytů se pohybuje od 10 
do 20 000 Bq/m3(becquerelů), 
a to trvale, přičemž při černo-
bylské havárii nebylo u nás do-
saženo ani minimální hranice 
uvedeného rozpětí, a to pouze 
jednorázově s následnou sko-
kově klesající intenzitou. Zato 
ozáření doma ve vlastním bytě, 
kde se člověk cítí být v bezpečí, 
bylo v roce 1986 výrazně vyšší 
od radonu než od důsledků čer-
nobylské havárie, a to v průmě-
ru v poměru 100:1. Není tedy 
vůbec na místě se obávat dů-
sledků černobylské havárie. Je 
však třeba racionálně uvažo-
vat o riziku skutečném, celoži-
votním, přírodním a domácím. 
Tedy o rakovině plic způsobené 
radonem z ovzduší našich domů 
a bytů, o zátěži, která je kon-
krétní a vědecky doložená. Ra-
kovina plic je omylem výhradně 
přičítána pouze kouření cigaret, 
přitom rakovina plic z kouření 
cigaret je vyšší jen v poměru 
5,5:1 proti rakovině z radonu. 
Tak jako každých pět hodin 
u nás jedna žena zbytečně ze-

mře na zanedbanou rakovinu 
prsu, tak také každou hodinu 
a půl zemře zbytečně u nás je-
den člověk na rakovinu plic, a to 
nejen kvůli kouření, a každých 
deset hodin zbytečně zemře 
u nás jeden člověk na rakovinu 
plic, vyvolanou výskytem rado-
nu v jeho vlastním bytě (kvalifi -
kovaným odhadem 900 případů 
ročně). 
Je tedy vědecky prokázá-
no a řádně doloženo, že radon 
v bytech vede vedle expozice 
z lékařských zdrojů ionizující-
ho záření k nejvyšší radiační 
zátěži obyvatelstva, nesrovna-
telně vyšší než od jaderné ener-
getiky. 
Radonový program ČR již 
více než 15 let pomáhá obča-
nům snížit uvedené riziko. Zá-
jem občanů na snížení radiační 
zátěže od radonu je však malý 
(nedostatečná prezentace dané 
problematiky v mediích, nedů-
věra, podceňování skutečného 
rizika). Protože je nutno počítat 
s tím, že ochota státu fi nančně 
pomáhat při ozdravování star-
ších domů bude klesat, až na-
konec skončí (vládní termín 
ukončení Radonového progra-
mu ČR je zatím rok 2009), je 
perspektivně možné počítat 
jen s povinnou protiradono-
vou prevencí zavedenou legis-
lativní cestou s tím, že kvalitní 
protiradonová prevence se v bu-
doucnosti stane běžnou součástí 
komplexní projekce a výstavby 
obytných domů.
Zdroje: Radon bulletin, duben 
2006, 10 let Státního ústavu ra-
diační ochrany

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

Černobyl a radon

SETKÁNÍ SE STAROSTY OBCÍ
Přijměte prosím pozvání na setkání rady kraje se starosty obcí kraje Vysočina, které se uskuteční

2. 10. 2006 od 10.00 hod. v sídle kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, budova B, zasedací místnost B 3.16.
Na setkání s vámi se těší členové rady kraje.
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Usnesení 0172/03/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje upravený pro-
gram jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 16. 5. 2006
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0173/02/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje volí Vítězslava Jonáše, 
JUDr. Drahoslava Oulehlu ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje 
č. 3/2006.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 16. 5. 2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0174/03/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí zprávu Usnesení 0174/03/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí zprávu Usnesení 0174/03/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje, termín: 16. 5. 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0175/03/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci Usnesení 0175/03/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci Usnesení 0175/03/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: krajský úřad, termín: 16. 5. 2006
Usnesení bylo přijato 31 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 0176/03/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje zamítá žádost o spolu-
financování projektu „Sociálně právní poradenství, ekonomické poradenství 
a monitoring informací“, jehož realizátorem je Sekce romských poradců České 
financování projektu „Sociálně právní poradenství, ekonomické poradenství 
a monitoring informací“, jehož realizátorem je Sekce romských poradců České 
financování projektu „Sociálně právní poradenství, ekonomické poradenství 

republiky dle materiálu ZK-03-2006-04, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 16. 5. 2006
Usnesení bylo přijato 28 hlasy, proti 0, zdrželi se 3.

Usnesení 0177/03/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Zásady Zastupi-
telstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého 
majetku v kraji Vysočina v roce 2006 dle materiálu ZK-03-2006-05, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: do 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0178/03/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout 
dotaci na úhradu statického posouzení budov ■ Městu Přibyslav 5 415,- Kč ■
Městu Žďár nad Sázavou 1 300,- Kč 
dotaci na úhradu statického posouzení budov 
Městu Žďár nad Sázavou 1 300,- Kč 
dotaci na úhradu statického posouzení budov 

■ Městu Polná 2 600,- Kč ■ Městu Hum-
polec 6 500,- Kč ■ Městu Kamenice nad Lipou 3 500,- Kč ■ Obci Velká Lose-
nice 1 950,- Kč ■ Obci Vatín 1 950,- Kč ■ Obci Sázava 1 300,- Kč ■ Obci Nový 
Rychnov 1 950,- Kč ■ Obci Hořepník 1 950,- Kč ■ schvaluje povýšení kapitoly 
Požární ochrana a integrovaný záchranný systém, § 5272 Činnost orgánů krizo-
Rychnov 1 950,- Kč 
Požární ochrana a integrovaný záchranný systém, § 5272 Činnost orgánů krizo-
Rychnov 1 950,- Kč  Obci Hořepník 1 950,- Kč 
Požární ochrana a integrovaný záchranný systém, § 5272 Činnost orgánů krizo-

 Obci Hořepník 1 950,- Kč schvaluje 
Požární ochrana a integrovaný záchranný systém, § 5272 Činnost orgánů krizo-

schvaluje povýšení kapitoly 
Požární ochrana a integrovaný záchranný systém, § 5272 Činnost orgánů krizo-

povýšení kapitoly 

vého řízení na územní úrovni o částku 28 415,- Kč snížením kapitoly Rezerva 
a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva, § 6409 Ostatní činnosti jinde 
nezařazené o tuto částku.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor, termín: 31. 5. 
2006
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0179/03/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout do-
taci městu Pelhřimov na odstranění povodňových škod ve výši 1 394 000,- Kč ■
schvaluje povýšení kapitoly Požární ochrana a integrovaný záchranný systém, § 
5269 Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy o částku 
1 394 000,- Kč snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifiko-
vaná rezerva, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené o tuto částku.
odpovědnost: sekretariát hejtmana, ekonomický odbor, termín: 31. 5. 2006
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0180/03/2006/ZK – V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně Usnesení 0180/03/2006/ZK – V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně Usnesení 0180/03/2006/ZK
osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vy-
sočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 záko-
na č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), pro oprávněné osoby k dispozici 
na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 8. 2006
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0181/03/2006/ZK – V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně Usnesení 0181/03/2006/ZK – V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně Usnesení 0181/03/2006/ZK
osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vy-
sočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 záko-
na č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), pro oprávněné osoby k dispozici 
na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 8. 2006
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0182/03/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje koupit pozem-
ky dle materiálu ZK-03-2006-10, př. 1 do vlastnictví kraje Vysočina schvaluje ■
dodatek č. 130 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu 
ZK-03-2006-10, př. 2 ■ dodatek č. 131 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic 
Pelhřimov dle materiálu ZK-03-2006-10, př. 3 ■ dodatek č. 135 Zřizovací listi-
ny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-03-2006-10, př. 4 ■ dodatek 
č. 136 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-03-2006-
10, př. 5.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 8. 2006
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0183/03/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje koupit pozemek 
par. č. 38/2 – zahrada o výměře 322 m² a pozemek ve zjednodušené evidenci – 
parcely původ Pozemkový katastr (PK) par. č. 67/1 o výměře 198 m², vše v k. ú. 
Trnava u Třebíče a obci Trnava od Osevy, semenářského statku Jaroměřice nad 
Rokytnou, s. p. v likvidaci, se sídlem Nádražní 798, 675 51 Jaroměřice nad Ro-
kytnou do vlastnictví kraje Vysočina za kupní cenu 21 840,- Kč ■ schvaluje 
Dodatek č. 137 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-
03-2006-11, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0184/03/2006/ZK – V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně Usnesení 0184/03/2006/ZK – V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně Usnesení 0184/03/2006/ZK
osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vy-
sočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 záko-
na č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), pro oprávněné osoby k dispozici 
na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: červenec 2006
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0185/03/2006/ZK – V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně Usnesení 0185/03/2006/ZK – V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně Usnesení 0185/03/2006/ZK
osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vy-
sočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 záko-
na č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), pro oprávněné osoby k dispozici 
na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: červenec 2006
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0186/03/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje koupit od Po-
zemkového fondu ČR pozemek par. č. 89/3, orná půda o výměře 315 m² v k. ú. 
Usnesení 0186/03/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
zemkového fondu ČR pozemek par. č. 89/3, orná půda o výměře 315 m² v k. ú. 
Usnesení 0186/03/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje koupit od Po-
zemkového fondu ČR pozemek par. č. 89/3, orná půda o výměře 315 m² v k. ú. 

 koupit od Po-

Štěpánovice u Jaroměřic a obci Výčapy, za cenu ve výši ceny zjištěné podle vy-
zemkového fondu ČR pozemek par. č. 89/3, orná půda o výměře 315 m² v k. ú. 
Štěpánovice u Jaroměřic a obci Výčapy, za cenu ve výši ceny zjištěné podle vy-
zemkového fondu ČR pozemek par. č. 89/3, orná půda o výměře 315 m² v k. ú. 

hlášky 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 zá-
konů, ve znění pozdějších předpisů do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: listopad 2006
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0187/03/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje darovat prodlou-
žení jednotné kanalizace DN 300 v délce 76,85 m umístěné na pozemku par. č. 
4380/57 v k. ú. a obci Jihlava z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví Statu-
tárního města Jihlava ■ schvaluje dodatek č. 11 Zřizovací listiny Zdravotnické 
záchranné služby kraje Vysočina dle materiálu ZK-03-2006-15, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: září 2006
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0188/03/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje darovat geo-
metrickým plánem č. 5196–1023/2006 nově vytvořený pozemek par. č. 2395/37 
– ost. plocha, silnice o výměře 2 382 m² v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnic-
tví kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod ■ schvaluje dodatek č. 
107 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-
03-2006-16, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: září 2006
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0189/03/2006/ZK – V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně Usnesení 0189/03/2006/ZK – V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně Usnesení 0189/03/2006/ZK
osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vy-
sočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 záko-
na č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), pro oprávněné osoby k dispozici 
na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: srpen 2006
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0190/03/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje darovat dle GP 
č. 1258-39/2005 nově oddělené pozemky par. č. 2535/5 – ostatní plocha, silnice 
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o výměře 32 m² a par. č. 2535/6 – ostatní plocha, silnice o výměře 580 m² v k. ú. 
a obci Pacov a dle GP č. 1263-49/2005 nově oddělený pozemek par. č. 2583/11 
– ostatní plocha, silnice o výměře 24 m² a dle GP č. 1269-55/2005 nově oddělené 
pozemky par. č. 2559/7 – ostatní plocha, silnice o výměře 17 m² a par. č. 2559/8 – 
ostatní plocha, silnice o výměře 70 m², vše v k. ú. a obci Pacov z vlastnictví kraje 
Vysočina do vlastnictví města Pacov ■ schvaluje Dodatek č. 122 Zřizovací listi-
ny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-03-2006-18, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 8. 2006
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0191/03/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje darovat stavbu 
místní komunikace na pozemcích par. č. 734/1 a par. č. 734/8 a dle geometrické-
ho plánu č. 89–368/2005 nově oddělený pozemek par. č. 734/1 – ostatní plocha, 
silnice o výměře 1 660 m² a pozemky par. č. 734/8 – ostatní plocha, silnice o vý-
měře 12 125 m² a par. č. 734/9 – ostatní plocha, silnice o výměře 64 m² v k. ú. 
a obci Věžná z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Věžná ■ schvaluje 
dodatek č. 127 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu 
ZK-03-2006-19, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 7. 2006
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0192/03/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje darovat pozem-
ky par. č. 1050/2 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 11 m², par. č. 1050/8 
– ost. plocha, ost. komunikace o výměře 58 m² a par. č. 1050/9 - ost. plocha, ost. 
komunikace o výměře 22 m² a pozemek par. č. 1050/6 – ost. plocha, ost. komuni-
kace o výměře 21 m² v k. ú. Zvole nad Pernštejnem, obec Zvole, vzniklé dle GP 
č. 246-180/2005 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Zvole ■ schva-
luje dodatek č. 156 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle 
č. 246-180/2005 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Zvole 

dodatek č. 156 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle 
č. 246-180/2005 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Zvole 

materiálu ZK-03-2006-20, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: červenec 2006
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0193/03/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje darovat poze-
mek par. č. 1569/9 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 290 m² v k.ú. a obci 
Rožná vzniklý na základě GP č. 343-49/2005 z pozemku par. č. 1569/3 z vlast-
nictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Rožná ■ schvaluje dodatek č. 168 
Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-03-
nictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Rožná 
Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-03-
nictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Rožná schvaluje 
Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-03-

schvaluje 

2006-21, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: červenec 2006
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0194/03/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje darovat geome-
trickým plánem č. 253–1/2006 nově vytvořené pozemky par. č. par. č. 1558/3 – 
ost. pl. ost. kom. o výměře 1 761 m², par. č. 1558/4 – ost. pl. ost. kom. o výměře 
1 031 m² a par. č. 1558/5 – ost. pl. ost. kom. o výměře 130 m² v k. ú. a obci Ra-
potice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Rapotice ■a schvaluje 
dodatek č. 138 zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-
03-2006-22, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: červenec 2006
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0195/03/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ přijmout dar 
pozemku dle materiálu ZK-03-2006-23, př. 1 z vlastnictví obce Jiřice do vlast-
nictví kraje Vysočina ■ darovat pozemky dle materiálů ZK-03-2006-23, př. 2 
a ZK-03-2006-23, př. 3 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Jiřice ■
schvaluje ■ dodatek č. 123 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov 
dle materiálu ZK-03-2006-23, př. 4 ■ dodatek č. 125 Zřizovací listiny Správy 
a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-03-2006-23, př. 5.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 7. 2006
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0196/03/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ darovat poze-
mek par. č. 252/2 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 6 170 m² v k. ú. 
Heřmaneč u Počátek a obci Počátky a dle geometrického plánu č. 702–116/2004 
nově vzniklý pozemek par. č. 4474/23 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 148 
m² v k. ú. a obci Počátky, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Po-
čátky ■ přijmout dar pozemků par. č. st. 1312 – zastavěná plocha a nádvoří o vý-
měře 110 m², par. č. st. 1313/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 65 m², dle 
GP č. 743–32/2006 nově odděleného pozemku par. č. 4136/3 – ostatní plocha, ne-
plodná půda o výměře 4 430 m² a dle geometrického plánu č. 702–116/2004 nově 
oddělených pozemků par. č. 4474/12 – ostatní plocha, silnice o výměře 1 295 m² 
a par. č. 4474/21 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 32 m², vše v k. ú. a obci 
Počátky, z vlastnictví města Počátky do vlastnictví kraje Vysočina ■ schvaluje 
■ dodatek č. 128 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiá-
lu ZK-03-2006-24, př. 1 ■ dodatek č. 129 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic 
Pelhřimov dle materiálu ZK-03-2006-24, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 8. 2006
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0197/03/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ darovat ge-
ometrickým plánem č. 2348–204/2005 nově oddělené pozemky par. č. 6955/2 
ostatní plocha, silnice o výměře 39 m², par. č. 7019/2 ostatní plocha, silnice o vý-

měře 1 391 m² a par. č. 7019/3 ostatní plocha, silnice o výměře 349 m² v k. ú. 
Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví 
měře 1 391 m² a par. č. 7019/3 ostatní plocha, silnice o výměře 349 m² v k. ú. 
Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví 
měře 1 391 m² a par. č. 7019/3 ostatní plocha, silnice o výměře 349 m² v k. ú. 

města Žďár nad Sázavou 
Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví 
města Žďár nad Sázavou 
Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví 

■ přijmout od města Žďár nad Sázavou dar pozemků 
Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví 

 přijmout od města Žďár nad Sázavou dar pozemků 
Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví 

par. č. 1217 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2 437 m² a par. č. 1219 ostat-
ní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 4 045 m² v k. ú. Město Žďár 
par. č. 1217 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2 437 m² a par. č. 1219 ostat-
ní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 4 045 m² v k. ú. Město Žďár 
par. č. 1217 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2 437 m² a par. č. 1219 ostat-

a obci Žďár nad Sázavou do vlastnictví kraje Vysočina 
ní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 4 045 m² v k. ú. Město Žďár 
a obci Žďár nad Sázavou do vlastnictví kraje Vysočina 
ní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 4 045 m² v k. ú. Město Žďár 

■ schvaluje ■ dodatek 
č. 167 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu 
a obci Žďár nad Sázavou do vlastnictví kraje Vysočina 
č. 167 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu 
a obci Žďár nad Sázavou do vlastnictví kraje Vysočina schvaluje 
č. 167 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu 

schvaluje 

ZK-03-2006-25, př. 1 ■ dodatek č. 2 Zřizovací listiny Středního odborného uči-
liště strojírenského a Učiliště, Žďár nad Sázavou, Strojírenská 6 dle materiálu 
ZK-03-2006-25, př. 1 
liště strojírenského a Učiliště, Žďár nad Sázavou, Strojírenská 6 dle materiálu 
ZK-03-2006-25, př. 1  dodatek č. 2 Zřizovací listiny Středního odborného uči-
liště strojírenského a Učiliště, Žďár nad Sázavou, Strojírenská 6 dle materiálu 

 dodatek č. 2 Zřizovací listiny Středního odborného uči-

ZK-03-2006-25, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: srpen 2006
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0198/03/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ darovat část 
stavby tělesa silnice III/0028 včetně součástí a příslušenství, nacházející se na 
dle GP č. 2328–140/2003 odděleném pozemku par. č. 5710/1 v k. ú. a obci Velké 
Meziříčí, a dále část stavby tělesa stávající silnice II/360 včetně mostů ev. č. 360-
044 a ev. č. 360-045, součástí a příslušenství, nacházející se na pozemcích par. č. 
5621, par. č. 5620/2, par. č. 5620/1, pozemku vedeném ve zjednodušené eviden-
ci, původ pozemkový katastr par. č. 5802, a pozemku vedeném ve zjednodušené 
evidenci, původ evidence nemovitostí par. č. 5802/1, vše v k. ú. a obci Velké Me-
ziříčí ■ darovat pozemky dle materiálu ZK-03-2006-26 př. 1 z vlastnictví kraje 
Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí ■ darovat nemovitosti dle materi-
álu ZK-03-2006-26 př. 2 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Velké 
Meziříčí ■ přijmout dar pozemků dle materiálu ZK-03-2006-26 př. 3 z vlastnic-
tví města Velké Meziříčí do vlastnictví kraje Vysočina a ■ schvaluje ■ dodatek 
č. 149 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu 
tví města Velké Meziříčí do vlastnictví kraje Vysočina a 
č. 149 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu 
tví města Velké Meziříčí do vlastnictví kraje Vysočina a schvaluje 
č. 149 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu 

schvaluje 

ZK-03-2006-26, př. 4 ■ dodatek č. 150 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic 
Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-03-2006-26, př. 5 
ZK-03-2006-26, př. 4 
Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-03-2006-26, př. 5 
ZK-03-2006-26, př. 4  dodatek č. 150 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic 
Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-03-2006-26, př. 5 

 dodatek č. 150 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic 
■ dodatek č. 3 Zřizovací 

listiny Hotelové školy Světlá a Obchodní akademie, Velké Meziříčí dle materiá-
lu ZK-03-2006-26, př. 6.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 10. 2006
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0199/03/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ darovat po-
zemky dle materiálu ZK-03-2006-27, př. 1 z vlastnictví kraje Vysočina do vlast-
nictví obce Lukavec ■ přijmout dar pozemků dle materiálu ZK-03-2006-27, př. 
2 z vlastnictví obce Lukavec do vlastnictví kraje Vysočina ■ schvaluje dodatek 
č. 132 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-03-
2006-27, př. 3 ■ dodatek č. 133 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhři-
mov dle materiálu ZK-03-2006-27, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 7. 2006
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0200/03/2006/ZK – V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně Usnesení 0200/03/2006/ZK – V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně Usnesení 0200/03/2006/ZK
osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vy-
sočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 záko-
na č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), pro oprávněné osoby k dispozici 
na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: srpen 2006
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0201/03/2006/ZK – V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně Usnesení 0201/03/2006/ZK – V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně Usnesení 0201/03/2006/ZK
osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vy-
sočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 záko-
na č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), pro oprávněné osoby k dispozici 
na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 7. 2006
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0202/03/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje prodat pozemek 
par. č. 520/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 21 m² v k. ú. a ob-
ci Komorovice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví firmy HRANIPEX, 
a. s., se sídlem Komorovice 97, za kupní cenu 1 680,- Kč ■ schvaluje dodatek 
č. 126 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-03-
2006-30, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 7. 2006
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0203/03/2006/ZK – V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně Usnesení 0203/03/2006/ZK – V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně Usnesení 0203/03/2006/ZK
osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vy-
sočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 záko-
na č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), pro oprávněné osoby k dispozici 
na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: červenec 2006
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0204/03/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje prodat poze-
mek par. č. 1081/5 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 450 m², oddě-
lený geometrickým plánem č. 170–5132/2002 od pozemku par. č. 1081/1 v k. ú. 
a obci Budkov včetně porostu na něm rostoucím z vlastnictví kraje Vysočina do 
vlastnictví Zemědělského družstva Budkov – družstvo se sídlem Budkov 127, IČ 
a obci Budkov včetně porostu na něm rostoucím z vlastnictví kraje Vysočina do 
vlastnictví Zemědělského družstva Budkov – družstvo se sídlem Budkov 127, IČ 
a obci Budkov včetně porostu na něm rostoucím z vlastnictví kraje Vysočina do 
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00139319, za kupní cenu 12 470,- Kč ■ schvaluje dodatek č. 2 Zřizovací listiny 
Dětského domova, Budkov 1 dle materiálu ZK-03-2006-32, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: srpen 2006
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0205/03/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvu 
o budoucí darovací smlouvě na převod stavby silnice na pozemku par. č. 346/1 
v k. ú. Poříčí u Bolechova a obci Křelovice z vlastnictví kraje Vysočina do vlast-
nictví obce Křelovice.
odpovědnost: odbor majetkový,termín: 31. 7. 2006
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0206/03/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvu 
o budoucí darovací smlouvě, v níž se kraj Vysočina zaváže darovat obci Maleč 
část pozemku vedeném ve zjednodušené evidenci – původ PK par. č. 271 v k. ú. 
Horní Lhotka, obec Maleč, za účelem vybudování protipovodňového kanálu.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: červenec 2006
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0207/03/2006/ZK – V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně Usnesení 0207/03/2006/ZK – V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně Usnesení 0207/03/2006/ZK
osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vy-
sočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 záko-
na č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), pro oprávněné osoby k dispozici 
na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0208/03/2006/ZK – V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně Usnesení 0208/03/2006/ZK – V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně Usnesení 0208/03/2006/ZK
osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vy-
sočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 záko-
na č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), pro oprávněné osoby k dispozici 
na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: září 2006
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0209/03/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ uzavřít doho-
du smluvních stran o odstoupení od darovací smlouvy uzavřené mezi Ředitel-
Usnesení 0209/03/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
du smluvních stran o odstoupení od darovací smlouvy uzavřené mezi Ředitel-
Usnesení 0209/03/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje

stvím silnic a dálnic ČR a krajem Vysočina dne 28. 7. 2003 a 8. 7. 2003 na část 
du smluvních stran o odstoupení od darovací smlouvy uzavřené mezi Ředitel-
stvím silnic a dálnic ČR a krajem Vysočina dne 28. 7. 2003 a 8. 7. 2003 na část 
du smluvních stran o odstoupení od darovací smlouvy uzavřené mezi Ředitel-

silnice I/38 v úseku od uzlového bodu 2321A179 do uzlového bodu 2321A005 
včetně všech součástí a příslušenství v celkové délce 1,854 km ■ přijmout dar 
části silnice I/34 v úseku od uzlového bodu 2321A18301 do uzlového bodu 
2321A005 včetně všech součástí a příslušenství z vlastnictví České republiky, 
příslušnost hospodaření Ředitelství silnic a dálnic ČR, do vlastnictví kraje Vy-
2321A005 včetně všech součástí a příslušenství z vlastnictví České republiky, 
příslušnost hospodaření Ředitelství silnic a dálnic ČR, do vlastnictví kraje Vy-
2321A005 včetně všech součástí a příslušenství z vlastnictví České republiky, 

sočina.
odpovědnost: odbor majetkový,termín: 2006
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0210/03/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje poskytnutí fi-
nančních prostředků na dofinancování vlastního podílu účastníka programu ve 
výši 25 % skutečných nákladů na realizaci akce „ÚSP Zboží – novostavba lůžko-
nančních prostředků na dofinancování vlastního podílu účastníka programu ve 
výši 25 % skutečných nákladů na realizaci akce „ÚSP Zboží – novostavba lůžko-
nančních prostředků na dofinancování vlastního podílu účastníka programu ve 

vé části s chráněným bydlením a stavební úpravy“ v letech 2006–2008.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 2006
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0211/03/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje změnu usnese-
ní 0471/08/2005/ZK tak, že původní text „Finanční prostředky budou uvolněny 
po ukončení realizace stavebních prací ve dvou ucelených etapách plánovaných 
pro jednotlivé roky na základě předložených dokladů; do 15 dnů po jejich před-
ložení.“ bude nahrazen novým textem: „Finanční prostředky budou uvolněny 
postupně na základě žádostí příjemce dotace, a to ve výši 33 % částek faktur 
vystavených zhotovitelem, doložených zjišťovacími protokoly o provedených 
pracích odsouhlasených žadatelem do 15 dnů po jejich předložení.“ Ostatní text 
usnesení zůstává v platnosti.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický, termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 31 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0212/03/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ darovat poze-
mek st. par. č. 218 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 611 m² a budovu č. p. 59 
– občanská vybavenost stojící na pozemku st. par. č. 218 v k. ú. a obci Třebíč, 
pozemek st. par. č. 484 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 144 m² a budovu 
č. p. 572 – objekt bydlení stojící na pozemku st. par. č. 484 v k. ú. a obci Třebíč 
z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč ■ přijmout dar pozemku 
st. par. č. 1798 a budovy č. p. 63 stojící na pozemku st. par. č. 1798 v k. ú. a obci 
Třebíč, pozemku st. par. č. 6755 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 897 m² 
a pozemku st. par. č. 855 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1933 m² a budo-
vy č. p. 116 stojící na pozemku st. par. č. 855 v k. ú. a obci Třebíč za podmínky 
uzavření darovací smlouvy s ujednáním předkupního práva ve prospěch dárce 
za úhradu 1,- Kč a uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi dárcem 
a obdarovaným, ve kterém se obdarovaný zaváže darovat převedené nemovitosti 
dárci v případě, že v této budově bude ukončena středoškolská výuka ■ schvalu-
je ■ dodatek č. 2 Zřizovací listiny Obchodní akademie dr. Albína Bráfa, Třebíč, 
Bráfova 9, dle materiálu ZK-03-2006-40, př. 1 ■ dodatek č. 2 Zřizovací listiny 

Gymnázia, Třebíč, Masarykovo nám. 9/116, dle materiálu ZK-03-2006-40, př. 2 
■ dodatek č. 4 Zřizovací listiny Střední odborné školy obchodu a služeb a Střed-
ního odborného učiliště, Třebíč, Sirotčí 4, dle materiálu ZK-03-2006-40, př. 3 ■
dodatek č. 3 Zřizovací listiny Psychocentra – manželské a rodinné poradny kraje 
Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2006-40, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: srpen 2006
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0213/03/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje neposkytnout fi-
nanční dotaci ve výši 25 tis. Kč Obci Nové Veselí z důvodu nesplnění „Kritérií 
pro posuzování žádostí o poskytnutí dotace nebo půjčky“, která byla schválena 
usnesením č. 0443/07/2005/ZK dne 18. 10. 2005.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, termín: do 31. 5. 2006
Usnesení bylo přijato 26 hlasy, proti 3, zdrželo se 6.

Usnesení 0214/03/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje „Páteřní silniční 
síť kraje Vysočina“ dle materiálu ZK-03-2006-42upr1, př. 2 a.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor majetkový, ter-
mín: průběžně
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.

Usnesení 0215/03/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ povýše-
ní příjmů rozpočtu kraje (z toho pol. 4118 Neinvestiční převody z Národního 
fondu o částku 8 794 230,- Kč a pol. 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. o část-
ku 1 691 170,- Kč) a výdajů rozpočtu kraje (kapitola Doprava, § 2212 Silnice) 
o přijatou dotaci v rámci programu Phare 2002 vč. vrácené DPH v celkové výši 
10 485,4 tis. Kč s určením pro zřizované správy a údržby silnic jako posílení pří-
spěvku na provoz na úhradu povodňových škod na silniční síti kraje Vysočina 
■ změny závazného ukazatele příspěvku na provoz pro rok 2006 u zřizovaných 
příspěvkových organizací Správy a údržby silnic následovně ■ Správa a údržba 
silnic Havlíčkův Brod 3 550 400,- Kč ■ Správa a údržba silnic Jihlava 100 000,- 
Kč ■ Správa a údržba silnic Pelhřimov 1 750 000,- Kč ■ Správa a údržba silnic 
Třebíč 4 585 000,- Kč ■ Správa a údržba silnic Žďár nad Sázavou 500 000,- Kč 

 Správa a údržba silnic Pelhřimov 1 750 000,- Kč 
 Správa a údržba silnic Žďár nad Sázavou 500 000,- Kč 

 Správa a údržba silnic Pelhřimov 1 750 000,- Kč  Správa a údržba silnic 
 Správa a údržba silnic Žďár nad Sázavou 500 000,- Kč 

 Správa a údržba silnic 

na úhradu povodňových škod na silniční síti kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ekonomický, ře-
ditelé SÚS, 
odpovědnost
ditelé SÚS, 
odpovědnost

termín: 31. 8. 2006
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0216/03/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ zapojení čás-
ti přebytku hospodaření kraje Vysočina za rok 2005 ve výši 96 080,1 tis. Kč do 
rozpočtu kraje Vysočina na rok 2006, kapitoly Doprava, § 2212 Silnice s určením 
pro zřizované Správy a údržby silnic, jako posílení příspěvku na provoz na úhra-
du škod po zimním období, pokrytí zvýšených nákladů na zimní údržbu v roce 
2006 a na řešení rozpadu krytu vozovek dle předkládaného materiálu ZK-03-
2006-44 ■ změny závazného ukazatele příspěvku na provoz na rok 2006 u zři-
zovaných příspěvkových organizací Správy a údržby silnic následovně ■ Správa 
a údržba silnic Havlíčkův Brod 17 922 tis. Kč ■ Správa a údržba silnic Jihlava 
20 170 tis. Kč ■ Správa a údržba silnic Pelhřimov 18 542 tis. Kč ■ Správa a údrž-
ba silnic Třebíč 20 334 tis. Kč ■ Správa a údržba silnic Žďár nad Sázavou 19 112 

 Správa a údržba silnic Pelhřimov 18 542 tis. Kč 
 Správa a údržba silnic Žďár nad Sázavou 19 112 

 Správa a údržba silnic Pelhřimov 18 542 tis. Kč  Správa a údrž-
 Správa a údržba silnic Žďár nad Sázavou 19 112 

 Správa a údrž-

tis. Kč na úhrady škod po zimním období, pokrytí zvýšených nákladů na zimní 
údržbu v roce 2006 a řešení rozpadu krytu vozovek.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ekonomický, ter-
mín: průběžně, do 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 28 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0217/03/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje o poskytnutí fi-
nančních příspěvků v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro 
poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje Vy-
sočina a způsobu kontroly jejich využití dle materiálu ZK-03-2006-45, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický 
odbor, termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 28 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0218/03/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje o poskytnu-
tí dotace ze zvláštního účtu kraje Vysočina Městu Humpolec na sanaci staré 
ekologické zátěže v areálu bývalého závodu Humpoleckých strojíren ve výši 
4 500 520,- Kč, což činí 75 % z celkových nákladů na sanaci, a ■ schvaluje za-
pojení části přebytku hospodaření kraje Vysočina za rok 2005 na zvláštním účtu 
vod do rozpočtu kraje Vysočina na rok 2006, kapitoly Zemědělství, § 3799 ostat-
ní ekologické záležitosti, v částce 4 500 520,- Kč na výše uvedený účel.
odpovědnost: OLVHZ, OE, termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 28 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0219/03/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ v rámci kapi-
toly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice u položky 5901 – Nespecifikova-
né rezervy – rozdělení částky 80 000 tis. Kč na část určenou na investiční rozvoj 
nemocnic ve výši 45 345 tis. Kč a na část vyčleněnou na oddlužení nemocnic ve 
výši 34 655 tis. Kč; rozpis částek na jednotlivé nemocnice je uveden v materiálu 
ZK-03-2006-56, př. 2 ■ v rámci kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemoc-
nice zvýšení položky 6351 – Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organi-
zacím (ÚZ 00054) o částku 45 345 tis. Kč s určením pro 
nice zvýšení položky 6351 – Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organi-
zacím (ÚZ 00054) o částku 45 345 tis. Kč s určením pro 
nice zvýšení položky 6351 – Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organi-

■ Nemocnici Havlíčkův 
Brod, příspěvkovou organizaci, 11 410 tis. Kč ■ Nemocnici Pelhřimov, příspěv-
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kovou organizaci, 7 152 tis. Kč ■ Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, 
7 533 tis. Kč ■ Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, 
19 250 tis. Kč ■ dle materiálu ZK-03-2006-56, př. 3 při současném snížení po-
ložky 5901 – Nespecifikované rezervy o stejnou částku 45 345 tis. Kč ■ v rám-
ci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice rozdělení položky 5901 
– Nespecifikované rezervy v částce 34 655 tis. Kč za účelem oddlužení takto ■
Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, 5 447 tis. Kč ■ Nemocnice 
Jihlava, příspěvková organizace, 27 728 tis. Kč ■ Nemocnice Třebíč, příspěvko-
vá organizace, 1 480 tis. Kč.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ekonomický odbor, ředitelé 
nemocnic Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč a Nové Město na Moravě, 
termín: 31. 5. 2006
Usnesení bylo přijato 28 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0220/03/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje posunutí termí-
nu splacení půjčky do rozpočtu kraje u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové 
organizace a u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace nejpozději do 20. 12. 
2006 a ukládá ředitelům Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace 
a Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace splacení celého zůstatku půjčky 
na účet kraje nejpozději do 20. 12. 2006.
odpovědnost: ředitelé nemocnic Jihlava, Havlíčkův Brod, odbor sociálních věcí 
a zdravotnictví a ekonomický odbor, termín: 20. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0221/03/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje zvýšení kapito-
ly Zdravotnictví na rok 2006, § 3533 – Zdravotnická záchranná služba, polož-
ka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 
19 897 tis. Kč s určením pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina 
na pokrytí provozních nákladů se současným snížením kapitoly Rezerva a rozvoj 
kraje, § 6409 – Ostatní činnosti j. n., položka – Nespecifikované rezerva ve stej-
ném objemu 19 897 tis. Kč dle materiálu ZK-03-2006-58, př. 1; z této částky jsou 
finanční prostředky ve výši 1 135 tis. určeny pro navýšení příspěvku pro Zdra-
votní služby města Humpolec.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ředitel Zdravotnické zá-
chranné služby kraje Vysočina, ekonomický odbor, termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0222/03/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje převod finanč-
ních prostředků ve výši 4 039 tis. Kč z Fondu strategických rezerv do výdajové 
části rozpočtu kraje kapitoly Sociální věcí pro rok 2006, § 4399 – Ostatní záleži-
tosti sociálních věcí a zaměstnanosti, položky 5622 – Neinvestiční půjčené pro-
středky občanským sdružením za účelem krytí výdajů spojených s poskytnutím 
půjčky občanskému sdružení Agora CE na realizaci druhé a třetí etapy projektu 
„Komunitní plánování sociálních služeb v kraji Vysočina“.
odpovědnost: OSVZ, OE, termín: březen 2008
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0223/03/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje zvýšení výdajo-
vé části rozpočtu kraje na kapitole Sociální věci § 4399 – Ostatní záležitosti so-
ciálních věcí a politiky zaměstnanosti, položka 5901 – Nespecifikované rezervy 
o částku 2 500 000,- Kč pro obecní stacionáře a nestátní neziskové organizace 
při současném snížení kapitoly Rezerva rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti 
jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 2 500 000,- 
Kč a ■ rozhoduje o poskytnutí nevratné zálohy na dotaci na provozování so-
ciálních služeb organizacím dle materiálu ZK-03-2006-78, př. 1 v celkové výši 
6 929 423,- Kč.
odpovědnost: OSVZ, termín: 30. 6. 2006
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0224/03/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přiděle-Usnesení 0224/03/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přiděle-Usnesení 0224/03/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
ní účelových prostředků na rozšíření učebních plánů o 1 hodinu týdně – projekt 
HODINA ■ právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zaříze-
ní, které zřizuje kraj, ve výši 65 760,- Kč dle materiálu ZK-03-2006-60, př. 1 ■
právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zři-
zují obce, ve výši 1 107 645,- Kč dle materiálu ZK-03-2006-60, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín: 
květen 2006
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0225/03/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí rozpis Usnesení 0225/03/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí rozpis Usnesení 0225/03/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání ■ právnickým 
osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj, ve 
výši 1 314 447 tis. Kč dle materiálu ZK-03-2006-61, př. 1 ■ právnickým oso-
bám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce, ve výši 
2 194 090 tis. Kč dle materiálu ZK-03-2006-61, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín: 
květen 2006
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0226/03/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ dodatek zřizo-
vací listiny Plavecké školy Jihlava dle materiálu ZK-03-2006-62, př. 1 ■ dodatek 
zřizovací listiny Plavecké školy, krytého bazénu Hájek, Mládežnická 2, Třebíč, 

dle materiálu ZK-03-2006-62, př. 2 ■ dodatek zřizovací listiny Školního statku, 
Humpolec, Dusilov 384, dle materiálu ZK-03-2006-62, př. 3.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: 15. 6. 2006
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0227/03/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ dodatek zři-
zovací listiny Střední zdravotnické školy a Vyšší zdravotnické školy, Havlíčkův 
Brod, Masarykova 2033, dle materiálu ZK-03-2006-63, př. 3 ■ dodatek zřizova-
cí listiny Základní školy a Speciálně pedagogického centra Havlíčkův Brod dle 
materiálu ZK-03-2006-63, př. 4.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: 15. 6. 2006
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0228/03/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení Usnesení 0228/03/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení Usnesení 0228/03/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
účelových prostředků Základní škole Havlíčkův Brod, Nuselská 3240, ve výši 
57 540,- Kč na realizaci projektu Pilotní ověřování školních vzdělávacích progra-
mů na 2. stupni vybraných základních škol – PILOT Z.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín: 
květen 2006
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0229/03/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení Usnesení 0229/03/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení Usnesení 0229/03/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
účelových prostředků na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro 
děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním právnickým osobám vykoná-
vajícím činnost škol a školských zařízení v celkové výši 2 016 730,- Kč dle mate-
riálu ZK-03-2006-65, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín: 
květen 2006
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0230/03/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtové opat-
ření v rámci kapitoly Školství, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání, ve výši 
Usnesení 0230/03/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
ření v rámci kapitoly Školství, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání, ve výši 
Usnesení 0230/03/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtové opat-
ření v rámci kapitoly Školství, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání, ve výši 

 rozpočtové opat-

110 900,- Kč za účelem poskytnutí dotace na dofinancování evropského projek-
tu Základní škole, ul. Kpt. Jaroše 824/1 v Třebíči, a ■ rozhoduje o poskytnutí 
dotace městu Třebíč pro Základní školu, ul. Kpt. Jaroše 824/1 v Třebíči, ve výši 
110 900,- Kč na dofinancování evropských projektů.
odpovědnost: OŠMS, EO, 
110 900,- Kč na dofinancování evropských projektů.

: OŠMS, EO, 
110 900,- Kč na dofinancování evropských projektů.

termín: 30. 5. 2006
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0231/03/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtové opat-
ření v rámci kapitoly Školství, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání ve výši 
Usnesení 0231/03/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
ření v rámci kapitoly Školství, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání ve výši 
Usnesení 0231/03/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtové opat-
ření v rámci kapitoly Školství, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání ve výši 

 rozpočtové opat-

102 000,- Kč za účelem poskytnutí dotace na dofinancování evropského projek-
tu a ■ rozhoduje o poskytnutí dotace městu Moravské Budějovice pro Základní 
školu T. G. Masaryka, Moravské Budějovice, náměstí Svobody 903, okres Třebíč, 
ve výši 102 000,- Kč na dofinancování projektu Open Your Eyes through ICT.
odpovědnost: OŠMS,EO, 
ve výši 102 000,- Kč na dofinancování projektu Open Your Eyes through ICT.

: OŠMS,EO, 
ve výši 102 000,- Kč na dofinancování projektu Open Your Eyes through ICT.

termín: 30. 5. 2006
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0232/03/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení Usnesení 0232/03/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení Usnesení 0232/03/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
účelových prostředků na projekty zavádění ICT do výuky v rámci nadstandar-
du SIPVZ právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, 
které zřizuje kraj, v celkové výši 6 000,- Kč dle tabulky 1 materiálu ZK-03-2006-
68, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, 
které zřizují obce, v celkové výši 255 375,- Kč dle tabulky 2 materiálu ZK-03-
2006-68, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín: 
květen 2006
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0233/03/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout do-
taci z kapitoly Školství, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost, Krajskému sdru-
Usnesení 0233/03/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
taci z kapitoly Školství, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost, Krajskému sdru-
Usnesení 0233/03/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout do-
taci z kapitoly Školství, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost, Krajskému sdru-

 poskytnout do-

žení ČSTV Vysočina se sídlem E. Rošického 6, 586 01 Jihlava, v celkové výši 
taci z kapitoly Školství, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost, Krajskému sdru-
žení ČSTV Vysočina se sídlem E. Rošického 6, 586 01 Jihlava, v celkové výši 
taci z kapitoly Školství, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost, Krajskému sdru-

82 000,- Kč na podporu pořádání sportovních mistrovství, a to na Mistrovství 
ČR v šachu juniorů 2006 – 40 000,- Kč, Mistrovství České republiky krajských 
82 000,- Kč na podporu pořádání sportovních mistrovství, a to na Mistrovství 
ČR v šachu juniorů 2006 – 40 000,- Kč, Mistrovství České republiky krajských 
82 000,- Kč na podporu pořádání sportovních mistrovství, a to na Mistrovství 

družstev v rapid šachu 2006 – 25 000,- Kč a Republikový přebor ČR v šachu 
ČR v šachu juniorů 2006 – 40 000,- Kč, Mistrovství České republiky krajských 
družstev v rapid šachu 2006 – 25 000,- Kč a Republikový přebor ČR v šachu 
ČR v šachu juniorů 2006 – 40 000,- Kč, Mistrovství České republiky krajských 

středních škol 2006 – 17 000,- Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, termín: 15. 
6. 2006
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0234/03/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout do-
taci z kapitoly Školství, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost, Statutárnímu měs-
Usnesení 0234/03/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
taci z kapitoly Školství, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost, Statutárnímu měs-
Usnesení 0234/03/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout do-
taci z kapitoly Školství, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost, Statutárnímu měs-

 poskytnout do-

tu Jihlava pro Základní školu Jihlava, Kollárova 30, na účast na přeboru škol ČR 
taci z kapitoly Školství, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost, Statutárnímu měs-
tu Jihlava pro Základní školu Jihlava, Kollárova 30, na účast na přeboru škol ČR 
taci z kapitoly Školství, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost, Statutárnímu měs-

v šachu 2005/2006 ve výši 4 400,- Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, termín: 15. 
6. 2006
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0235/03/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení Usnesení 0235/03/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení Usnesení 0235/03/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
účelových prostředků pro Gymnázium Vincence Makovského, Leandra Čecha 
Usnesení 0235/03/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
účelových prostředků pro Gymnázium Vincence Makovského, Leandra Čecha 
Usnesení 0235/03/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení 
účelových prostředků pro Gymnázium Vincence Makovského, Leandra Čecha 

 přidělení Usnesení 0235/03/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení Usnesení 0235/03/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
účelových prostředků pro Gymnázium Vincence Makovského, Leandra Čecha 
Usnesení 0235/03/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení Usnesení 0235/03/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí

152, Nové Město na Moravě, na 2. čtvrtletí 2006 na realizaci vyhlášeného roz-
vojového programu pro sportovní gymnázia a gymnázia s třídami se studijním 
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oborem „sportovní příprava“ na rok 2006 ve výši 200 200,- Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín: 
květen 2006
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0236/03/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje zvýšení výdajů 
kapitoly Školství, § 3123 – Střední odborná učiliště a učiliště, o 1 492 759,- Kč 
Usnesení 0236/03/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
kapitoly Školství, § 3123 – Střední odborná učiliště a učiliště, o 1 492 759,- Kč 
Usnesení 0236/03/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje zvýšení výdajů 
kapitoly Školství, § 3123 – Střední odborná učiliště a učiliště, o 1 492 759,- Kč 

 zvýšení výdajů 

s určením pro Integrovanou střední školu stavební a Učiliště Jihlava, Žižkova 20, 
kapitoly Školství, § 3123 – Střední odborná učiliště a učiliště, o 1 492 759,- Kč 
s určením pro Integrovanou střední školu stavební a Učiliště Jihlava, Žižkova 20, 
kapitoly Školství, § 3123 – Střední odborná učiliště a učiliště, o 1 492 759,- Kč 

při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti 
jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva, a ■ rozhoduje
poskytnout peněžní dar Integrované střední škole stavební a Učilišti Jihlava, Žiž-
jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva, a 
poskytnout peněžní dar Integrované střední škole stavební a Učilišti Jihlava, Žiž-
jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva, a rozhoduje
poskytnout peněžní dar Integrované střední škole stavební a Učilišti Jihlava, Žiž-

rozhoduje

kova 20, ve výši 1 492 759,- Kč dle materiálu ZK-03-2006-72, př. 3.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitel In-
tegrované střední školy stavební a Učiliště Jihlava, Žižkova 20, 
odpovědnost
tegrované střední školy stavební a Učiliště Jihlava, Žižkova 20, 
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitel In-
tegrované střední školy stavební a Učiliště Jihlava, Žižkova 20, 

: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitel In-
termín: květen 

2006
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0237/03/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje o přidělení dota-
ce obcím, které jsou zřizovateli škol, na jejichž projekty „Preventivní programy 
2006“ bude poskytnuta účelově vázaná dotace z MŠMT v celkové výši 321 700,- 
ce obcím, které jsou zřizovateli škol, na jejichž projekty „Preventivní programy 
2006“ bude poskytnuta účelově vázaná dotace z MŠMT v celkové výši 321 700,- 
ce obcím, které jsou zřizovateli škol, na jejichž projekty „Preventivní programy 

Kč dle materiálu ZK-03-2006-73, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, OE, 
Kč dle materiálu ZK-03-2006-73, př. 1.

: OŠMS, OE, 
Kč dle materiálu ZK-03-2006-73, př. 1.

termín: 30. 6. 2006
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0238/03/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ záměr převo-
du majetku, práv a závazků, které se vztahují k činnosti Muzea Vysočiny Jihla-
va, pobočky Polná, do majetku města Polná při splnění podmínek dle materiálu 
ZK-03-2006-74, př. 2 ■ záměr poskytnout finanční podporu městu Polná dle ma-
teriálu ZK-03-2006-74, př. 5 a ■ ukládá odboru kultury a památkové péče před-
ložit zastupitelstvu kraje do 30. 9. 2006 návrh na převod majetku, práv a závazků, 
které se vztahují k činnosti Muzea Vysočiny Jihlava, pobočky Polná, do majetku 
města Polná včetně časového harmonogramu.
odpovědnost: M. Matějková, radní; odbor kultury a památkové péče; ředitel 
Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 0239/03/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje odvolává z Valného shro-
máždění zájmového sdružení právnických osob „Agentura pro evropské projekty 
& management“ Františka Dohnala, a to s účinností ke dni nejbližšího zasedání 
Valného shromáždění zájmového sdružení právnických osob „Agentura pro ev-
ropské projekty & management“ ■ jmenuje do Valného shromáždění zájmové-
ho sdružení právnických osob „Agentura pro evropské projekty & management“ 
za kraj Vysočina Jaroslava Huláka, a to s účinností ke dni nejbližšího zasedání 
Valného shromáždění zájmového sdružení právnických osob „Agentura pro ev-
ropské projekty & management“ ■ navrhuje Valnému shromáždění zájmového 
sdružení právnických osob „Agentura pro evropské projekty & management“ 
■odvolat člena předsednictva zájmového sdružení právnických osob „Agentura 
pro evropské projekty & management“ Františka Dohnala ■ zvolit za člena před-
sednictva zájmového sdružení právnických osob „Agentura pro evropské pro-
jekty & management“ za kraj Vysočina Jaroslava Huláka ■ odvolat z kontrolní 
komise zájmového sdružení právnických osob „Agentura pro evropské projek-
ty & management“ Vladimíra Dolejše a Vratislava Výborného ■ zvolit za členy 
kontrolní komise zájmového sdružení právnických osob „Agentura pro evropské 
projekty & management“ za kraj Vysočina Ing. Josefa Vašíčka a dr. Ing. arch. 
Jaroslava Huňáčka.
odpovědnost: OI, termín: 31. 8. 2006
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0240/03/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout do-
taci obci Zajíčkov na akci „Oprava místní komunikace“ ve výši 127 tis. Kč za 
podmínek stanovených v Zásadách Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskyto-
vání účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina v rámci Programu obnovy ven-
kova Vysočiny.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 16. 5. 2006
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0241/03/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout do-
taci subjektům uvedeným v materiálu ZK-03-2006-48, př. 3 a ve výši uvedené 
v materiálu ZK-03-2006-48, př. 3 na úhradu části nákladů na zpracování projek-
tové dokumentace k žádostem pro další kola výzev do grantových schémat vy-
hlášených krajem Vysočina za podmínek stanovených ve Smlouvě o poskytnutí 
dotace na zpracování projektové dokumentace pro další kola výzev do granto-
vých schémat dle materiálu ZK-03-2006-48, př. 4.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: květen 2006
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0242/03/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Dodatek č. 1 
k Zásadám Zastupitelstva kraje Vysočina č. 22/05 pro poskytování účelových 
dotací z rozpočtu kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 
dle materiálu ZK-03-2006-49, př. 2.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 16. 5. 2006
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0243/03/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje převod finanč-
ních prostředků na rok 2006 ve výši max. 268 000,- Kč z Fondu strategických 
rezerv na zvláštní bankovní účet určený k realizaci projektu „Terénní mapování 
sítě jezdeckých stanic a koňských stezek v kraji Vysočina“ s tím, že finanční pro-
středky budou na zvláštní účet uvolňovány v roce 2006 průběžně dle potřeby.
odpovědnost: odbor ekonomický, odbor regionálního rozvoje, termín: 31. 5. 
2006
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0244/03/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Smlouvu o part-
nerství pro projekt Vědeckotechnologický park Jihlava mezi Vysokou školou po-
lytechnickou Jihlava a krajem Vysočina, Statutárním městem Jihlava, Vysokým 
učením technickým v Brně a Akademií věd České republiky dle materiálu ZK-
lytechnickou Jihlava a krajem Vysočina, Statutárním městem Jihlava, Vysokým 
učením technickým v Brně a Akademií věd České republiky dle materiálu ZK-
lytechnickou Jihlava a krajem Vysočina, Statutárním městem Jihlava, Vysokým 

03-2006-51, př. 3.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 16. května 2006
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0245/03/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Dodatek č. 2 
Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce „Travellers hostel Třebíč“ reg. 
č. CZ.04.1.05/4.2.63.1/2030 v rámci grantového schématu Podpora regionální 
a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina ze dne 19. 8. 2005 dle 
materiálu ZK-03-2006-52, př. 2.
odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina
termín: 19. květen 2006
Usnesení bylo přijato 27 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0246/03/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje zrušit rozhod-
nutí o poskytnutí podpory učiněné dne 14. 2. 2006 Usnesením č. 0061/01/2006/
ZK příjemci uvedenému v materiálu ZK-03-2006-53, př. 1upr1 na akci reg. č. 
CZ.04.1.05/4.2.63.2/2956 ve výši 2 967 949,- Kč.
odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina, ter-
mín: 19. květen 2006
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0247/03/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout pod-
poru ve výši 2 967 949,- Kč za účelem realizace akce reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.2/
2965 příjemci podpory uvedenému v materiálu ZK-03-2006-54, př. 2.
odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina, ter-
mín: 19. květen 2006
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0248/03/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje zvýšení příslibu 
na spolufinancování grantového schématu (dále jen „GS“) „Podpora regionál-
ní a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina“ o 3 714 292,- Kč 
z původní částky 13 978 597,- Kč na 17 692 889,- Kč.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, ekonomický odbor, termín: 31. 12. 
2006
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0249/03/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení gran-
tového programu „Metropolitní sítě“ dle materiálu ZK-03-2006-76, př. 1 ■
jmenuje řídicí výbor grantového programu „Metropolitní sítě V“ ve složení ■
ODS – Jaroslav Huňáček, Ivo Uher ■ KDU-ČSL – Jaroslav Hulák, Josef Švec 
jmenuje řídicí výbor grantového programu „Metropolitní sítě V“ ve složení 

 KDU-ČSL – Jaroslav Hulák, Josef Švec 
jmenuje řídicí výbor grantového programu „Metropolitní sítě V“ ve složení 

■ KSČM – Hana Hyksová, Pavel Kalabus ■ ČSSD – Dušan Horváth, Vladimír 
Dolejš ■ SNK – ED – Jiří Antonů, Jiří Hort ■ Jaroslava Huláka předsedou řídi-
cího výboru grantového programu „Metropolitní sítě V“ ■ Petra Pavlince s prá-
vem hlasovacím a Martinu Rojkovou s právem poradním jako garanty řídicího 
výboru grantového programu „Metropolitní sítě V“ a ■ pověřuje radu kraje, aby 
v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor informatiky, termín: květen 2006
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0250/03/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení gran-
tového programu na zvýšení konkurenceschopnosti malých podniků na Vyso-
čině formou příspěvku na pořízení technologií, výrobních zařízení, případně 
rozšíření podnikatelských prostor – Rozvoj malých podnikatelů 2006, dle ma-
teriálu ZK-03-2006-77, př. 1 ■ jmenuje ■ řídicí výbor grantového programu 
„Rozvoj malých podnikatelů 2006“ ve složení ■ ODS – Vladislav Nechvátal, Jiří 
Šťastný 
„Rozvoj malých podnikatelů 2006“ ve složení 
Šťastný 
„Rozvoj malých podnikatelů 2006“ ve složení 

■ KDU-ČSL – Josef Kott, František Bobek 
„Rozvoj malých podnikatelů 2006“ ve složení 

 KDU-ČSL – Josef Kott, František Bobek 
„Rozvoj malých podnikatelů 2006“ ve složení 

■ KSČM – Drahoslav Ou-
lehla, Pavel Šlechtický 
Šťastný 
lehla, Pavel Šlechtický 
Šťastný 

■ ČSSD – Libor Joukl, Zdeněk Chlád ■ SNK – ED – Li-
bor Honzíček, Marie Černá 
lehla, Pavel Šlechtický 
bor Honzíček, Marie Černá 
lehla, Pavel Šlechtický 

■ Vladislava Nechvátala předsedou řídicího výboru 
grantového programu „Rozvoj malých podnikatelů 2006“ ■ Olgu Wiesnerovou 
s právem hlasovacím a Martinu Kršňákovou s právem poradním jako garanty 
řídicího výboru grantového programu „Rozvoj malých podnikatelů 2006“ a ■
pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala 
náhradníka.
odpovědnost: ORR, termín: červen 2006
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

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


