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Integrovaný záchranný systém
– spolehlivý partner starostů
Integrovaný záchranný systém
(dále jen IZS), jak jej známe
v dnešní podobě, není již pro
většinu obyvatel ničím neznámým. Jeho budování se datuje
od roku 1993, kdy bylo usnesením vlády č. 246/1993 schváleno jeho 13 zásad. Základním
právním předpisem pro IZS je
zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a změně některých zákonů,
ve znění zákona č. 320/2002
Sb., (dále jen „zákon o IZS“).
IZS je určen pro koordinaci záchranných a likvidačních prací
při mimořádných událostech
včetně havárií a živelních pohrom. IZS není instituce, ale je
to systém s nástroji spolupráce
a je součástí systému pro zajištění vnitřní bezpečnosti státu.
IZS organizuje na úrovni kraje
hejtman kraje.
Na počátku devadesátých let
dochází k rozvoji průmyslu,
nových výrobních technologií,
kamionové dopravy, ale je to
i období přírodních katastrof
a jiných mimořádných událostí. IZS proto vznikl z potřeby
každodenní činnosti záchranářů, zejména při složitých
haváriích, nehodách, živelních
pohromách, kdy je potřeba organizovat společnou činnost
všech, kdo mohou svými silami a prostředky, kompetencemi nebo jinými možnostmi
přispět k záchraně osob, zvířat,
majetku nebo životního prostředí. Je to systém spolupráce a koordinace složek, orgánů
státní správy a samosprávy,
fyzických a právnických osob
při společném provádění záchranných a likvidačních prací tak, aby stručně řečeno
„nikdo nebyl opomenut, kdo
pomoci může, a vzájemně si
nikdo z nich nepřekážel“. To
je zejména v hektickém období mimořádných událostí veli-

ce nesnadný úkol, který musí
mít svá pravidla.
Základními složkami IZS jsou
podle § 4 odst.1) zákona o IZS
Hasičský záchranný sbor ČR
a jednotky požární ochrany,
zařazené do plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany, zdravotnická
záchranná služba a Policie ČR,
které jsou schopny rychle a nepřetržitě zasahovat, neboť mají
celoplošnou působnost na území celého státu
Celý systém pak řeší i plánovitou pomoc tzv. ostatních složek
IZS. Jedná se např. o komunální havarijní služby, městské policie, nemocnice, Armádu ČR
a občanská sdružení. Celý systém je sestaven do poplachového plánu IZS kraje, ve kterém
jsou registrovány síly a prostředky složky i způsob jejich
vyrozumění pro případ povolání a nasazení při mimořádné
události. Tento plán je uložen
na operačních a informačních
střediscích HZS kraje (KOPIS). Při mimořádné události, kdy starostovi obce nestačí
vlastní síly a prostředky
k provedení záchranných
a likvidačních prací, je tedy
může vyžadovat právě prostřednictvím KOPIS.
Řízení záchranných a likvidačních prací se odehrává na třech
úrovních:
1. Taktická – na místě zásahu,
kde se mimořádná událost projevuje svými účinky nebo kde
se účinky předpokládají. Zde
za koordinovaný postup složek
odpovídá velitel zásahu. Je to
zpravidla hasič, ale může to být
i zástupce jiné základní složky
dle charakteru situace.
2. Operační – tzn. úroveň operačních středisek základních
složek IZS. Operační střediska
zajišťují obsluhu linek tísňového volání (150, 155, 158) a jsou

pro každého občana místem,
kde je možno přivolat pomoc.
Operační a informační středisko kraje (KOPIS) má mezi operačními středisky koordinační
roli. Sem je také svedena linka tísňového volání 112, určená pro ohlášení jakékoliv tísně
občany z cizích zemí.
3. Strategická – představuje
přímé zapojení starosty obecního úřadu s rozšířenou působností, hejtmana kraje nebo
Ministerstva vnitra ČR do koordinace záchranných a likvidačních prací.
Rozhodující část úkolů krajského úřadu a obcí s rozšířenou
působností na úseku IZS plní
Hasičský záchranný sbor kraje. Poskytuje tak krajům a obcím s rozšířenou působností
„servis“, aniž by byla dotčena zákonná odpovědnost těchto orgánů. Starostům obcí byly
dopisem ředitele HZS kraje
určeny kontaktní osoby z řad
HZS pro usnadnění vzájemné
komunikace. Je totiž důležité, že řadu úkolů, které ukládá
zákon o IZS krajům a obcím
s rozšířenou působností, plní
HZS kraje svými příslušnými organizačními články při
přípravě a při provádění záchranných a likvidačních prací. Územní odbor HZS kraje,
jenž sídlí v bývalých okresních
městech, řídí činnost stanic
HZS kraje a je podřízen krajskému ředitelství HZS kraje.
Územní odbor HZS kraje plní
úkoly obcí s rozšířenou působností, které mu ukládá zákon o IZS v územním obvodu
okresu přímo nebo prostřednictvím jemu podřízených stanic HZS kraje. Velitel stanice
má za úkol připravovat a koordinovat záchranné a likvidační
práce ve správním území obce
s rozšířenou působností a spolupracovat se všemi starosty
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v uvedeném správním území,
ať již z hlediska přípravy IZS
nebo z hlediska práce s jednotkami sboru dobrovolných
hasičů obcí (odborná příprava
atd.). Integrovaný záchranný
systém je partnerem starostů
obcí a občanů samých při řešení mimořádných situací v kte-
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roukoliv denní i noční dobu.
Jeho akceschopnost je pravidelně prověřována plánovanými součinnostními cvičeními
a praxí běžného života. Je jím
naplňováno ústavní právo občana na pomoc při ohrožení
zdraví nebo života. K zajištění informovanosti o organiza-

ci IZS a zajištění bezpečnosti
v kraji Vysočina vydal krajský
úřad informační brožuru s názvem „Vysočina – bezpečný
region“. Je zveřejněna na webových stránkách kraje na adrese www. kr-vysocina cz >
Bezpečnost a mimořádné situace. O řízení IZS na strategické

úrovni s využitím krizových
štábů hejtmanem kraje a starosty obcí s rozšířenou působností pojednáme v dalším
vydání Zpravodaje.
Jan Murárik, odbor sekretariátu hejtmana
telefon 564 602 131, e-mail:
murarik.j@kr-vysocina.cz

Vysočina a Evropská unie

Možnosti financování silniční infrastruktury
z prostředků Evropské unie v průběhu programovacího
období EU 2007–2013
Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod
Krajské silnice II. a III. třídy jsou řešeny prioritní osou 1 Dostupnost dopravy, oblast podpory 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury
v regionu. Příjemci podpory mohou být kraje a organizace zřizované a zakládané krajem. Kraj Vysočina tímto dosáhne každým rokem na přibližně 500 milionů Kč, které bude investovat do staveb
na Páteřní silniční síti kraje Vysočina.
Obce nad 500 obyvatel mohou v oblasti veřejné infrastruktury žádat v rámci oblasti podpory 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských
sídel na komplexní úpravy veřejných prostranství (např. náměstí,
ulic, parků, dětských hřišť) a jejich okolí, výstavbu a rekonstrukce související dopravní a technické infrastruktury. Pro tuto oblast
podpory je pro celý NUTS 2 Jihovýchod (kraj Vysočina a Jihomoravský kraj) vyhrazena částka přibližně 200 milionů Kč ročně. Evropský příspěvek může dosáhnout až 85 % způsobilých nákladů
projektu. Zbývající část 15 % musí být hrazena z národních zdrojů
v rámci systému spolufinancování. Příjemci podpory jsou obce nad
500 obyvatel (kromě Jihlavy, Třebíče, Havlíčkova Brodu, Žďáru
nad Sázavou a Pelhřimova), organizace zřizované nebo zakládané
obcemi, nestátní neziskové organizace, vzdělávací instituce, malí
a střední podnikatelé.
Pro města Jihlava, resp. Třebíč, Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou
jsou určeny oblasti podpory 3.1 Rozvoj urbanizačních center, resp.
3.2 Rozvoj regionálních středisek.
Bližší informace:
http://www.jihovychod.cz (Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod)
http://www.strukturalni-fondy.cz
Program rozvoje venkova
Obce do 500 obyvatel mohou žádat v rámci osy 3, podopatření Obnova a rozvoj vesnic na projekty budování a obnovu místních komunikací. Tyto projekty mohou být realizovány nejvýše do částky
5 milionů Kč. Příjemci podpory v rámci podopatření mohou být
obce, sdružení obcí, neziskové organizace včetně církví a jejich organizací, zájmová sdružení právnických osob, podnikatelské subjekty – fyzické a právnické osoby. Míra podpory EU činí nejvýše
75 %.
Bližší informace:
http://www.mze.cz (Ministerstvo zemědělství)
Operační program přeshraniční spolupráce ČR–Rakousko
Operační program přeshraniční spolupráce ČR–Rakousko (dříve
INTERREG IIIA) lze využít pro financování projektů podporují-

cích zlepšení přeshraniční a místní dostupnosti ve vztahu na rozvoj
přeshraničního regionu. Kraj Vysočina se bude snažit využít těchto prostředků na spolufinancování projektu Severojižní propojení
kraje Vysočina.
Bližší informace:
http://www.strukturalni-fondy.cz
Operační program Podnikání a inovace
V rámci programu Nemovitosti (oblast podpory Prostředí pro
podnikání a inovace, podopatření Infrastruktura pro podnikání)
je možno získat finanční podporu na přípravu podnikatelských
zón a související dopravní infrastruktury. Příjemci podpory mohou být územní samosprávné celky a jejich svazky, podnikatelské subjekty.
Bližší informace:
http://www.czechinvest.cz
http://www.mpo.cz (Ministerstvo průmyslu a obchodu)
http://www.strukturalni-fondy.cz
Radek Handa, odbor dopravy a silničního hospodářství
telefon: 564 602 189, e-mail: handa.r@kr-vysocina.cz

Informace
Termíny jednání Rady kraje Vysočina

Rada kraje č. 7/2006 – 20. února 2007
Rada kraje č. 8/2006 – 27. února 2007
Rada kraje č. 9/2006 – 6. března 2007
Rada kraje č. 10/2006 – 13. března 2007
Rada kraje č. 11/2006 – 20. března 2007
Rada kraje č. 12/2006 – 3. dubna 2007

Termíny jednání Zastupitelstva kraje Vysočina

Zastupitelstvo kraje Vysočina č. 1/2007 – 13. února 2007
Zastupitelstvo kraje Vysočina č. 2/2007 – 27. března 2007
Zastupitelstvo kraje Vysočina č. 3/2007 – 15. května 2007

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

číslo 2/2007
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Stavebnictví a BOZP v roce 2007
s novými předpisy
Zásadní změnou pro nás všechny, zaměstnance nebo jejich zaměstnavatele, je nový zákoník
práce, zákon 262/2006 Sb.,
který začal platit od 1. ledna
letošního roku. Ač z pohledu
některých z nás poněkud kontroverzní, přesto platný. Tato změna zasáhne především všechna
průmyslová a výrobní odvětví a značně ovlivní i nevýrobní
sektor a služby. Ne vždy přinášejí změny i „negativní“ a „nepříjemná“ opatření. Například
zákon č. 183/2006 Sb., stavební
zákon, by měl zjednodušit získání stavebního povolení především pro malé stavebníky, třeba
pro výstavbu rodinného domu.
Stavebnictví je jedním z odvětví, ve kterém se změny projevují velice viditelně. Nové
technologie a výrobky, a to nejen stavební, umožňují nové
tvary a „modernější“ vzhled
dokončených staveb. Nové stavební stroje a technická zařízení
umožňují jejich provedení rychleji a úsporněji. Stavební firmy
nakupují pro své zaměstnance
výkonnější, trvanlivější, menší a někdy i lehčí ruční (elektr.
i motor.) nářadí. Přes všechny
tyto aspekty je stavebnictví jedním z odvětví, v němž jsou rizika poškození zdraví pracovníků
závažná a které má vysoký počet pracovních úrazů. Vzhledem
k rizikům a z nich vznikajících
úrazů vyvstává otázka hledání
příčin a opatření k jejich snížení nebo odstranění. Odpovědí
je zvýšení prevence a preventivních opatření osobou, jež se
na pracovišti věnuje soustavně
otázkám bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci (BOZP). Toto
řešení není ničím novým. Většina stavebních firem má svého (interního) nebo smluvního
(externího) pracovníka, řešícího
pro ně tuto problematiku. Tito
lidé jsou však vždy nějakým
způsobem závislí na zhotoviteli
stavby, a tím i jím ovlivňovaní.
Jako v jiných státech Evropské unie, tak i u nás dochází ke změnám vyplývajícím

z tohoto členství. Jednou z povinností právoplatného člena
tohoto společenství je zapracování právních předpisů EU do
práva České republiky. Jedním
z těchto předpisů je směrnice
Rady 92/57/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost
a ochranu zdraví na dočasných
nebo přechodných staveništích.
K 1. lednu 2007 nabyl účinnosti
zákon č. 309/2006 Sb., kterým
se upravují další požadavky
bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci v pracovněprávních
vztazích, a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb
mimo pracovněprávní vztahy
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci), který směrnici EU do národního práva zapracovává a který se týká BOZP ve
stavebnictví. Tento zákon právně
nově ustavuje funkci koordinátora BOZP na staveništi, nezávislého na zhotoviteli a určeného
zadavatelem stavby. Zásadním
rozdílem oproti předcházející
právní úpravě v oblasti BOZP
na staveništi je, že odpovědnost
za bezpečné, vyhovující a zdraví
neohrožující prostředí a pracovní podmínky je uložena kromě
zaměstnavatele také zadavateli
stavby/stavebníkovi jako autorovi stavebního záměru a i když
on sám provedení stavby zadá
odborné stavební firmě, odpovědnost mu zůstává.
V souvislosti s nově ustanovenou funkcí koordinátora BOZP
na staveništi byly nařízením
vlády č. 592/2006 Sb. ze dne
12. prosince 2006 stanoveny
podmínky akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti včetně vydání osvědčení
o úspěšném vykonání zkoušky
a získání odborné způsobilosti. Nařízení nabývá účinnosti
1. ledna 2007.
Jako prováděcí předpis k novému zákonu č. 309/2006 Sb.,
o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci, nabylo rovněž 1. ledna

2007 účinnosti nařízení vlády
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při
práci na staveništích, které nahrazuje vyhlášku ČÚBP a ČBÚ
č. 324/1990 Sb. (tato vyhláška
byla zrušena nařízením vlády
č. 601/2006 Sb. ze dne 13. prosince 2006 s účinností od 1. ledna 2007).
Toto jsou ve stručnosti asi jedny z nejpodstatnějších změn, týkající se problematiky BOZP ve
stavebnictví.
A nyní k některým předpisům
podrobněji.
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým
se upravují další požadavky
bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci v pracovněprávních
vztazích, a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb
mimo pracovněprávní vztahy
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci).
Vlastní zákon je rozdělen do několika částí a hlav.
Část první se týká dalších požadavků BOZP v pracovněprávních vztazích.
Hlava I. řeší povinnosti zaměstnavatele z hlediska požadavků
BOZP na pracoviště a pracovní prostředí (§ 2) včetně pracoviště a pracovního prostředí na
staveništi (§ 3), požadavky na
výrobní a pracovní prostředky a zařízení (§ 4), organizaci
práce a pracovní postupy (§ 5)
a bezpečnostní značky, značení
a signály (§ 6).
Hlava II. řeší povinnost zaměstnavatele předcházet možnému
ohrožení života a zdraví zaměstnanců z hlediska rizikových
faktorů pracovních podmínek
a kontrolovaných pásem vyskytujících se na jeho pracovištích
(§ 7) a specifikuje zákaz výkonu
některých prací (§ 8).
Hlava III. řeší pojmy odborná
způsobilost (§ 9) a zvláštní odborná způsobilost (§ 11) včetně
požadovaných předpokladů pro
odbornou způsobilost a zkouš-

ky z ní (§ 10) a zvláštní odbornou způsobilost včetně zaškolení
a zácviku (jsou uvedeny v § 11)
ve vztahu k povinnosti zaměstnavatele zajišťovat a provádět
úkoly v hodnocení a prevenci
rizik možného ohrožení života
nebo zdraví zaměstnanců. V této hlavě III. je také upřesněno,
kdy a za jakých podmínek může
tyto úkoly provádět sám zaměstnavatel a kdy je povinen je zajišťovat za pomoci jedné nebo
více odborně způsobilých osob,
co jim v takovém případě musí
poskytnout (např. informace, písemnosti atd.), s kým tyto osoby,
zajišťující úkoly v prevenci rizik,
musí spolupracovat, a v případě,
že jejich počet bude vyšší než 2,
určí, kdo bude provádět koordinaci jejich činnosti.
Část druhá se týká zajištění
BOZ při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.
Na případy, kdy zaměstnavatel je fyzickou osobou a sám též
pracuje nebo je fyzickou osobou
provozující samostatně výdělečnou činnost nebo jde o spolupracujícího manžela či dítě
výše uvedených zaměstnavatelů, případně jde o fyzickou nebo
právnickou osobu, která je zadavatelem stavby (stavebníkem),
jejím zhotovitelem, popřípadě
se na zhotovení stavby podílí,
se vztahují ustanovení paragrafů
zákona č. 262/2006 Sb. nového
zákoníku práce s přihlédnutím
k podmínkám vykonávané činnosti, poskytování služeb a jejich rozsahu (§ 12). Ustanovení
dalšího paragrafu (§ 13) upřesňuje pojem zaměstnavatel a zaměstnanec ve vztahu mezi
zákonem č. 262/2006 Sb., a tedy
novým zákoníkem práce, částí
I. tohoto zákona a ustanovením
předchozího paragrafu (§ 12).
Jaroslav Kos, Jiří Semerád,
Oblastní inspektorát práce pro
Jihočeský kraj a Vysočinu se
sídlem v Českých Budějovicích,
telefon: 567 302 107, e-mail:
jiri.semerád@oip.cz
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Odbor lesního a vodního
hospodářství a zemědělství

Program „Podpora prevence před povodněmi II“
Ministerstva zemědělství ČR
Krajský úřad kraje Vysočina,
odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, obdržel
informaci o nově schváleném
programu č. ISPROFIN 129 120
„Podpora prevence před povodněmi II“ Ministerstva zemědělství ČR. Usnesením č. 1304 ze
dne 15. listopadu 2006 vláda
schválila dokumentaci programu „Prevenci před povodněmi
II“, kterou naleznete na internetových stránkách www.mze.cz
> Vodní hospodářství > Ochrana před povodněmi > Program
129 120 > Podpora prevence
před povodněmi II.
Program bude realizován v letech 2007 až 2012. Žadateli budou správci vodních toků včetně
správců drobných vodních toků
určených podle § 48 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách
a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Návrhy však
mohou předkládat i tzv. navrhovatelé protipovodňových opatření, což prakticky znamená, že

i další subjekty, které nespravují
vodní toky, mohou předložit návrhy protipovodňových opatření, jež v případě schválení pak
budou realizovat správci vodních toků. Každé opatření bude
posuzováno k tomuto účelu vybranými experty z VUT v Brně
a ČVUT v Praze, a to zejména
z hlediska efektivity potencionálně vložených státních prostředků.
Správci vodních toků z řad státních podniků Povodí, Lesy
České republiky a Zemědělské
vodohospodářské správy dosud
připravili k realizaci v rámci tohoto programu cca 350 opatření a navrhují další. Program je
však koncipován jako otevřený
a opatření lze do něj navrhovat
i nadále, přičemž musí ale splňovat podmínky „Závazných pravidel“, která vyjdou jako příloha
č. 11 zákona o státním rozpočtu
na rok 2007 (případně obdobné
přílohy rozpočtu v následujících
letech), dále musí odpovídat zaměření programu dle jeho do-

kumentace a musí se jednat
o efektivní opatření.
Pokud tedy uvažujete o využití finančních prostředků schválených na tuto tzv. II. etapu
programu „Prevence před povodněmi“, bylo by vhodné, abyste v roce 2007, nejpozději však
v roce 2008, předložili návrhy
protipovodňových opatření včetně všech náležitostí uvedených
v dokumentaci programu a ve
zmíněných „Závazných pravidlech“.
Vláda sice schválila značné finanční prostředky na tento
program, ale zájem o ně bude
pravděpodobně značný. Uvažujete-li tedy o získání těchto
finančních prostředků, je v zájmu vás, potencionálních navrhovatelů, abyste urychlili práce
na přípravě návrhů protipovodňových opatření a návrhy opatření podle „Závazných pravidel“
předložili Ministerstvu zemědělství ČR co nejdříve k posouzení,
jelikož iniciovat a prosadit realizaci protipovodňových opatření

musí právě ohrožené municipality. První zákonný termín v roce 2007 je v období od 1. února
do 30. března.
Dále připomínám, že k realizaci
studií nebo projektových dokumentací opatření k ochraně před
povodněmi lze využít dotační
titul kraje Vysočina, ve kterém
mohou obce požádat o dotaci
ve výši až 50 % nákladů. Termíny pro předložení těchto žádostí v roce 2007 jsou 31. leden
a 31. červenec. Práce na studii nebo projektové dokumentaci mohou však být zahájeny
až po podpisu smlouvy s krajem a ukončeny do 7 měsíců od
podpisu této smlouvy. Zásady
tohoto dotačního titulu včetně
formuláře žádosti naleznete na
webových stránkách www.kr-vysocina.cz > Oddělení vodního hospodářství > Dokumenty.
Radek Zvolánek, odbor lesního a vodního hospodářství
a zemědělství
telefon: 564 602 363, e-mail:
zvolanek.r@kr-vysocina.cz

Akce na silniční síti hrazené Evropskou investiční bankou
a krajem Vysočina v roce 2006 a 2007
Kraj Vysočina je vlastníkem
4 579 km silnic II. a III. tříd.
Na základě provedené analýzy „Sledování stavu povrchu
vozovek silniční sítě II. a II.
tříd v kraji Vysočina“, která
byla provedena v roce 2004
a 2005, vyplynulo, že v kraji
Vysočina byl stav krajských
komunikací hodnocen následovně: 22 % silnic se nacházelo v havarijním stavu, 32 %
silnic v nevyhovujícím stavu, 9 % ve vyhovujícím stavu
a pouze 37 % silnic bylo ohodnoceno jako dobré a výbor-

né. Vzhledem k uvedenému
stavu komunikací a finančním prostředkům kraje vynakládaným na opravy silnic
schválilo zastupitelstvo kraje Vysočina dne 20. června
2006 záměr kraje na čerpání bankovního úvěru ve výši
500 mil. Kč od Evropské investiční banky za účelem realizace oprav povrchů krytu
silnic ve vlastnictví kraje Vysočina. Celkový finanční objem vložený do oprav silniční
sítě kraje Vysočina v letech
2006 a 2007 představuje část-

ku ve výši 1 mld. Kč (500 tis.
úvěr EIB a 500 tis. z prostředků kraje). Z celkové částky je
plánováno uskutečnit opravy
82 úseků silnic II. a III. tříd
s předpokládanou délkou souvisle opravených úseků necelých 600 km.
V roce 2006 byly provedeny
opravy ve výši 300 mil. Kč,
z toho na páteřní síti ve výši
175 mil. Kč, na ostatních silnicích II. tříd ve výši 102 mil.
Kč a na silnicích III. tříd 23
mil. Kč. Celkem v roce 2006
bylo opraveno 132 km silnic.

Na rok 2007 jsou zastupitelstvem kraje ze dne 12. 12. 2006
schváleny akce – opravy povrchů na silniční síti kraje Vysočina v celkovém objemu 700
mil. Kč. Rozpis jednotlivých
akcí naleznete na stránkách
kraje Vysočina > Krajský úřad
> Dokumenty odborů krajského úřadu > Odbor ekonomický
> Rozpočty.
Ladislav Staněk, odbor dopravy a silničního hospodářství
telefon 564 602 235, e-mail:
stanek.l@kr-vysocina.cz
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Náhrada škod způsobených vybranými zvláště
chráněnými živočichy v roce 2006
V průběhu roku 2006 poskytl Krajský úřad kraje Vysočina podle zákona č. 115/2000
Sb., o poskytování náhrad škod
způsobených vybranými zvláště
chráněnými živočichy (dále jen
zákon o náhradách škod), náhradu škody celkem 77 žadatelům
v částce 2 975 080,67 Kč. Z toho
náhrada škody způsobená kormoránem velkým byla poskytnuta 8 poškozeným subjektům
v částce 1 378 407,17 Kč, náhrada škody způsobená vydrou
říční byla poskytnuta 69 poškozeným v částce 1 596 673,50 Kč.
Nebylo vyhověno 1 žadateli
z důvodu nedoložení podkladů dle přílohy zákona v zákonem stanovené lhůtě do 30 dnů
od obdržení výzvy krajského
úřadu. Dále byl jeden žadatel
z důvodu prokázání výše škody vyzván k přepracování odborného posudku na výši škody
způsobenou kormoránem velký.
Důvodem výzvy byl nesoulad

údajů o počtu a výskytu těchto
rybích predátorů v dané lokalitě. Krajský úřad měl k dispozici
údaje o výskytu kormoránů na
některých vybraných rybnících
kraje Vysočina a ty se rozcházely s údaji uvedenými na žádosti
a následně v odborném posudku. Po přepracování posudku
byla konečná částka škody snížena o necelých 17 000 Kč.
Zákon o náhradách škod přešel v důsledku reformy tehdejších okresních úřadů na krajské
úřady v roce 2003. Pro přehlednost vývoje počtu žádostí a výši
škody je níže přiložena tabulka, z níž je zřejmý nárůst počtu
žadatelů zejména u škod způsobených vydrou říční. Dá se
předpokládat, že nárůst bude
pokračovat, ale již nebude tak
velký, jako tomu bylo v předchozích letech. Pokud žadateli skutečně vznikla škoda na rybách,
což dokládá protokolem z místního šetření a odborným či zna-

leckým posudkem, má nárok na
její kompenzaci. Zákon o náhradách škod vznikl právě z důvodu
možné kompenzace, aby alespoň
částečně zmírnil napětí mezi rybáři a zájmy ochrany přírody. Je
tedy pozitivní, že se stále více
poškozených naučilo využívat
tento zákon, a lze si jen přát, aby
i náhled rybářů na životní potřeby vydry byl pozitivní.
Větší problémy však shledáváme v případech škod způsobených kormorány. Jejich
prokazování, a to nejen samotného výskytu, ale i stanovení výše škody, je velmi složité.
A tak i nyní provádíme a plánujeme provádět opět monitoring
kormoránů na vybraných rybnících kraje Vysočina s cílem
získat co nejvíce údajů o škodách jimi způsobených. Krajský
úřad má dále v úmyslu více se
zaměřit na posouzení vhodnosti rybí obsádky pro kormorány
a na lepší zdokumentování tzv.

okamžité škody. U škod vydrou i kormorány jde o tzv. škody dlouhodobé, jejich základem
je proto prokázání přítomnosti rybího predátora v dané lokalitě. Výše škody pak vychází
z odhadované návštěvnosti, potravní potřeby apod. Pokud je
však odborníky sledována větší
disperze protahujících kormoránů v posledních letech, je třeba
škodu u kormoránů dokazovat
nejen jejich pouhou přítomností,
ale doložit fota ryb zraněných či
uhynulých, a to zvláště u škod,
které zohledňují i škody sekundární (v důsledku poranění).
Bližší informace k počtu vyplácených náhrad škod způsobených na rybách vydrou
říční a kormoránem velkým
od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2006,
příp. postup při vyřizování žádosti, jsou k dispozici na internetových stránkách kraje
Vysočina www.kr-vysocina.cz >
Téma Životní prostředí.

Přehled poskytnutých škod
2003

2004

2005

2006

vydra říční

328 218,00

877 227,50

1 053 637,10

1 596 673,50

kormorán velký

576 827,50

337 224,00

647 131,00

1 378 407,17

škody celkem

905 045,50

1 214 451,50

1 700 768,10

2 975 080,67

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

Možnosti financování infrastruktury pro nemotorovou dopravu
Dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI)
Podle informací ze SFDI bude pro rok 2007 uvolněna částka
150 000 000 Kč na výstavbu a údržbu cyklistických stezek. Výše
příspěvku z rozpočtu SFDI bude maximálně do 60 % skutečně vynaložených nákladů. Příjemcem dotace může být obec jako vlastník cyklostezky. Podmínky poskytování příspěvku z rozpočtu
SFDI se řídí „Pravidly pro financování programů, staveb a akcí
z rozpočtu SFDI“ uveřejněnými na webové stránce www.sfdi.cz.
Podání žádostí o příspěvek – do 31. března 2007.
Regionální operační program regionu soudržnosti NUTS 2 Jihovýchod 2007–2013
Oblast podpory 1.4 – Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou
dopravu
V rámci této oblasti podpory budou podporovány investiční projekty v oblasti nemotorové dopravy – výstavba, rekonstrukce a vymezení komunikací pro nemotorovou dopravu, opatření ke zvyšování
bezpečnosti cyklistů a chodců v obcích, výstavba bezbariérových

přístupů u komunikací pro nemotorovou dopravu. Příspěvek z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) činí 85 % celkových
způsobilých nákladů oblasti podpory, zbývající část 15 % musí být
hrazena z národních veřejných zdrojů v rámci systému spolufinancování. Tato oblast podpory bude realizována prostřednictvím
individuálních projektů zaměřených na a) výstavbu a rekonstrukci cyklostezek v podobě stavebně upravených a dopravním značením vymezených komunikací s vyloučením automobilové
dopravy, b) řešení kolizních míst, c) přizpůsobení komunikací pro
nemotorovou dopravu osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací. Příjemci podpory mohou být kraje, obce, svazky obcí a organizace zřizované nebo zakládané obcemi a kraji. Podrobnější
informace naleznete na webových stránkách – www.jihovychod.cz
a www.strukturalni-fondy.cz.
Ladislav Staněk, odbor dopravy a silničního hospodářství
telefon: 564 602 235, e-mail: stanek.l@kr-vysocina.cz
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Monitoring radonu
Jako tomu bylo v předchozích letech, bude i v tomto roce od měsíce května ve vybraných obcích našeho kraje v bytových objektech
pokračovat monitoring radonu, který slouží k cílenému vyhledávání nejvíce postižených bytů zvýšeným výskytem radonu za účelem jejich ozdravení. Týká se trvale obydlených bytů v rodinných
a bytových domech, na které bylo vydáno stavební povolení do 28.
února 1991, na jejichž případné ozdravení lze za určitých podmínek
získat státní dotaci ve výši 150 tis. Kč na jeden byt. Na objekty se
stavebním povolením vydaným po uvedeném datu se vztahuje již
dříve prezentovaná nabídka bezplatného pokolaudačního měření
radonu a majitelé objektů za tímto účelem mohou kontaktovat příslušného odborného pracovníka krajského úřadu – kontakt uveden
níže. Monitoring spočívá v rozmísťování nových a sběru detektorů instalovaných v předchozím roce. Rozmísťovatelé jsou vydáním

zadání krajským úřadem k této činnosti pověřeni. Za účelem monitoringu radonu není třeba v objektech provádět žádné speciální
úpravy a je pro občany zcela bezplatný. Výsledky z roční expozice
detektorů obdrží vlastník objektu individuálně. Prosím o pochopení vážnosti této radonové problematiky a o maximální vstřícnost
vybraných obcí a jejich obyvatelů vůči rozmísťovatelům detektorů, a tím i vůči zájmu kraje Vysočina o ozdravení bydlení občanů. Neboť podle údajů Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
zemře v České republice ročně na rakovinu plic 6 000 lidí, z nichž
zbytečně 900 na rakovinu způsobenou dceřinými karcinogenními
produkty rozpadajícího se radioaktivního radonu v jejich neozdraveném bydlení. A území našeho kraje se svým zvýšeným výskytem radonu po kraji Středočeském a Karlovarském řadí přibližně
na nelichotivé třetí místo v republice.

Informace pro majitele nově zkolaudovaných objektů
Státní ústav radiační ochrany namátkově zjistil, že v některých
nově zkolaudovaných domech překračuje koncentrace radonu doporučenou hodnotu (až desetinásobně). Tím dochází ke zbytečnému ozařování obyvatel domu a ke vzniku rakoviny plic. V zájmu
ochrany obyvatel nabízí krajský úřad zcela zdarma v nově zkolaudovaných domech od 1. 1. 2000 zabezpečení ročního měření radonu pomocí detektorů RAMARN, jakož i zjištění obsahu radonu
v pitné vodě dodávané do domu z individuálního zdroje. Výsledky
měření se dozví pouze zájemce a nemají žádný zpětný vliv na
kolaudaci domu. Toto zjišťovací řízení je dobrovolné a provádí se
korespondenčním způsobem za účelem průzkumu účinnosti protiradonových opatření v novostavbách. Tím pomůžete v budoucnu
předcházet vzniku novostaveb se zvýšenou koncentrací radonu.
Zájemci o toto zjištění nechť zašlou na adresu Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí, Jaroslav Šmejkal, Žižkova
57, 587 33 Jihlava, nebo na e-mail: smejkal.j@kr-vysocina.cz náčrtek s popisem všech obytných místností v jejich objektu s uvedením roku kolaudace a sdělí, zda také mají zájem o zjištění obsahu
radonu v jejich zdroji pitné vody. Požadavky je možno uplatňovat
v průběhu celého roku.
Všem správcům a provozovatelům funkčně dožívajících odradonovacích zařízení veřejných vodovodů
Upozorňujeme všechny správce a provozovatele funkčně dožívajících odradonovacích zařízení veřejných vodovodů na možnost
požádání o státní dotaci na jejich obnovu. Podmínkou žádosti je
v případě nefunkčnosti odradonovacího zařízení zvýšení obsa-

hu radonu v dodávané vodě ve spotřebišti nad 300 Bq/l. Žádosti,
splňující uvedenou podmínku doložené výsledky měření obsahu
Rn ve vodě, zasílejte s náležitým odůvodněním, případně i s aktuálními fotografiemi dožívajícího zařízení na Krajský úřad kraje
Vysočina, odbor životního prostředí, odd. technické ochrany ŽP,
k rukám Jaroslava Šmejkala, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
Riziko rakoviny plic z radonu
Kategorie (Bq/m3)

0–100
101–200
201–400
401–800
801–1 000
1 001–2 000
2 001–4 000
> 4 000

Zvýšení rizika rakoviny plic o (%)

< 15
15–30
30–60
60–120
120–150
150–300
300–600
> 600

Směrná hodnota podle vyhl. č. 307/2002 Sb. je 200 Bq/m3
0 Bq/m3 – riziko rakoviny plic 1:1 600
2000 Bq/m3 – riziko rakoviny plic 1:400

Tabulka převzata z ČSN 730601 (radonový štítek budovy), podle
které se navrhují protiradonové izolace.
Jaroslav Šmejkal, odbor životního prostředí
telefon: 564 602 520, smejkal.j@kr-vysocina.cz

Česko-rakouské akce mohou získat peníze
V rámci Dispozičního fondu Vysočiny jsou podporovány neinvestiční projekty v oblasti malých přeshraničních aktivit typu „people to
people“, např. přeshraniční setkávání, sportovní turnaje, studie a plánování, semináře, kulturní výměny, projekty vztahující se k rozvoji
lidských zdrojů, projekty zaměřené na specifické problémy životního
prostředí atd. Vhodnými žadateli jsou města, obce, svazky obcí, kraj,
organizace zřízené nebo založené kraji či obcemi, NNO (o. s., o. p. s.,
církevní právnické osoby, nadace a nadační fondy) se sídlem v kraji
Vysočina. Minimální výše podpory je 1 000 EUR, maximální výše
podpory je 10 000 EUR. Výše podpory nesmí přesáhnout 75 % veškerých uznatelných nákladů projektu.

Každý žadatel musí mít logického přeshraničního partnera projektu v příhraničním území Rakouska (Weinviertel, Waldviertel,
Mühlviertel, město Vídeň, Wiener Umland Nordteil, Linz-Wels, Innviertel, St. Pölten nebo Mostviertel).
Poslední uzávěrka Dispozičního fondu Vysočiny z rozpočtu Evropské unie 2004–2006 proběhne 8. 3. 2007 v 16.00 hod. Žádosti jsou
přijímány průběžně do tohoto data.
Více informací získáte na internetové adrese: www.rrav.cz/dfond.
Josef Mužátko, Regionální rozvojová agentura Vysočina,
z. s. p. o., telefon: 567 578 506, e-mail: muzatko@rrav.cz
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Odbor kontroly

Přezkoumání hospodaření obcí
a dobrovolných svazků obcí za rok 2006
O přezkoumání svého hospodaření za rok 2006 požádalo krajský
úřad 594 obcí z celkového počtu 704 obcí v kraji Vysočina a 37
dobrovolných svazků obcí (DSO) z celkového počtu 76. Ostatní
obce a DSO uzavřely smlouvu o provedení přezkoumání s auditorem.
V měsících září až prosinec 2006 vykonali kontrolní pracovníci krajského úřadu první dílčí přezkoumání hospodaření za rok
2006 u 259 obcí a 37 DSO, tj. 47 % z těch, které požádaly o přezkoumání hospodaření krajský úřad. U téměř poloviny obcí
a DSO nebyly zjištěny žádné nedostatky. Pokud byly v zápisech
z těchto přezkoumání uvedeny nějaké chyby a nedostatky, jsou
obce a DSO povinny přijmout opatření k jejich odstranění a o jejich splnění informovat kontrolory krajského úřadu při konečném
přezkoumání hospodaření v průběhu 1. pololetí 2007. Nejčastější
nedostatky, jež byly zjištěny při prvním dílčím přezkoumání, lze
shrnout do následujících oblastí:
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů
– nesestavení rozpočtového výhledu
– nezveřejnění návrhu závěrečného účtu
– neprovádění finančního hospodaření v souladu se schváleným
rozpočtem
– neprovádění rozpočtových opatření včetně jejich evidence
– neprovádění finanční kontroly u zřízených příspěvkových organizací nebo u příjemců dotací ve smyslu zákona o finanční kontrole ve veřejné správě
zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
– chybné zařazování majetku do jednotlivých skupin, nenávaznost evidence majetku na rozvahu, časté nedostatky v účtování
o nákupu a prodeji pozemků (neúčtování v den podání návrhu na
vklad, neúčtování správné ceny pozemků)
– neúplnost účtování, např. neúčtování předpisů pohledávek a závazků, nezúčtování záloh, neúčtování o dlouhodobém nehmotném majetku (urbanistické studie, software)
– neuvádění všech závazných skutečností na účetních dokladech,
nevyhotovování účetních dokladů ihned po uskutečnění účetního
případu, neprůkazné účetní záznamy

– neúplné, nedostatečné nebo neaktuální vnitřní prováděcí předpisy upravující oblast účetnictví, nesestavení účtového rozvrhu
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
– nedostatky v evidenci majetku, např. evidence pozemků (mnohdy neodpovídá výpisu z katastru nemovitostí)
– nedostatky ve vyplácení odměn členům zastupitelstva
– nevykazování činnosti finančních a kontrolních výborů zastupitelstev, chybějící zápisy z jejich kontrol
ostatní nedostatky
– neoprávněné použití dotací ze státního rozpočtu na výdaje související se zajištěním voleb do zastupitelstev obcí a Parlamentu
České republiky
– neprovádění finanční kontroly u zřízených příspěvkových organizací a u příjemců dotací, nezavedení nebo nedodržování
vnitřního kontrolního systému, nezpracování ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol (zákon č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě)
– nedostatky při povolování, vyúčtování a vyplácení náhrad při
pracovních cestách (zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách)
– nedostatky při stanovení a schvalování výše odměn členům zastupitelstva (nařízení vlády č. 37/2003 Sb.)
Výše uvedené shrnutí nejčastějších nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumáních za rok 2006 je zveřejněno na internetových
stránkách kraje Vysočina > Metodická pomoc obcím. Jsou zde
rovněž uvedeny základní povinnosti obcí a DSO stanovené zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a DSO.
Od února do června 2007 vykonávají kontrolní pracovníci krajského úřadu druhá dílčí přezkoumání u obcí a DSO, jejichž hospodaření ověřovali již ve druhém pololetí roku 2006, a současně
jednorázová přezkoumání hospodaření u ostatních obcí a DSO.
Zahájení přezkoumání je obcím a DSO písemně oznamováno
nejméně týden předem.
Michal Ňachaj, odbor kontroly
telefon: 564 602 701, e-mail: nachaj.m@kr-vysocina.cz

Změna hranic okresů
S účinností od 1. 1. 2007 vešla
v platnost vyhláška č. 513/ 2006
Sb., kterou se mění vyhláška
č. 564/2002 Sb., o stanovení
území okresů České republiky
a území obvodů hlavního města Prahy, ve znění pozdějších
předpisů.
Cílem vyhlášky Ministerstva
vnitra ČR bylo uvést do souladu územní obvody jednotlivých
okresů s územními obvody obcí
s rozšířenou působností. V pra-

xi to znamená následující: obec
Brtnička se účinností vyhlášky
přesouvá z okresu Třebíč do
okresu Jihlava, obec Hrutov se
účinností vyhlášky přesouvá
z okresu Třebíč do okresu Jihlava, obec Kněžice se účinností vyhlášky přesouvá z okresu
Třebíč do okresu Jihlava, obec
Oslavička se účinností vyhlášky přesouvá z okresu Třebíč
do okresu Žďár nad Sázavou,
obec Tasov se účinností vyhláš-

ky přesouvá z okresu Třebíč do
okresu Žďár nad Sázavou, obec
Meziříčko se účinností vyhlášky přesouvá z okresu Jihlava do
okresu Žďár nad Sázavou.
Z uvedených důvodů probíhá
povinná výměna občanských
průkazů u občanů, kteří mají trvalý pobyt v dotčených obcích,
neboť občanský průkaz obsahuje nesprávný údaj v adrese
místa trvalého pobytu. Podle
sdělení Ministerstva vnitra ČR,

odboru správních činností, je
třeba provést výměnu občanských průkazů nejpozději do
konce dubna 2007. Za vydání nového občanského průkazu
z důvodu změny příslušnosti
k jinému okresu se správní poplatek nevybírá.
Alena Kuchařová, odbor sekretariátu ředitele a krajského
živnostenského úřadu
telefon: 564 602 258, e-mail:
kucharova.a@kr-vysocina.cz

číslo 2/2007

ZPRAVODAJ

strana 8

Dotazy ke správnímu řádu
9. část

1. Může v rámci jednoho správního řízení na straně správního
orgánu činit úkony více oprávněných úředních osob?
Zvláštní význam ve správním řízení mají oprávněné úřední osoby
(§ 15 odst. 2 správního řádu). Tento pojem je definován prostřednictvím pojmu úřední osoba. Oprávněná úřední osoba je úřední
osoba oprávněná k provádění úkonů v řízení podle vnitřních předpisů nebo pověřená vedoucím správního orgánu. Hlavním smyslem tohoto ustanovení je vyjádření pravidla, podle kterého žádný
úkon ve správním řízení nesmí provádět ten, kdo by k tomu nebyl oprávněn podle vnitřních předpisů nebo pokynu vedoucího
správního orgánu.
V této souvislosti se naskýtá otázka, zda v rámci jedné věci (jednoho správního řízení) může činit úkony více osob, zda tedy může
v rámci jediného řízení činit za správní orgán úkony více osob.
S ohledem na skutečnost, že ze zákona nevyplývá opak, lze konstatovat, že nic nebrání tomu, aby oprávněných úředních osob bylo
v jedné věci více. Taková situace bude v praxi spíše častější než situace opačná, kdy všechny úkony po celé správní řízení činí jediná oprávněná úřední osoba. Jedna oprávněná úřední osoba potom
může zastoupit kolegu v případě jeho nepřítomnosti v době nemoci
nebo někdo jiný může vést celé řízení a poslední úkon – podpis
rozhodnutí – může provést například pouze vedoucí. To však
bude záležet vždy na organizační struktuře a vnitřních předpisech
konkrétního správního orgánu.
Pokud je již dopředu známo, že v řízení bude více oprávněných
úředních osob (např. řízení povede referent a rozhodnutí bude podepisovat vedoucí odboru), měl by být o této skutečnosti v řízení,
které se zahajuje z moci úřední, účastník vyrozuměn již v oznámení o zahájení řízení (viz § 46 odst. 1 správního řádu). Tento požadavek souvisí s § 14 odst. 2 správního řádu, podle nějž „účastník
řízení může namítat podjatost úřední osoby, jakmile se o ní dozví.
K námitce se nepřihlédne, pokud účastník řízení o důvodu vyloučení prokazatelně věděl, ale bez zbytečného odkladu námitku neuplatnil.“ Účastník by se tedy to, kdo je v „jeho věci“ oprávněnou
úřední osobou, dozvědět co nejdříve (tedy nejlépe již z oznámení
o zahájení řízení) tak, aby mohl neprodleně uplatnit své případné
námitky podjatosti ve vztahu k těmto osobám.
2. Podepisování správních rozhodnutí vedoucími úředníky
V návaznosti na problematiku řešenou v předcházející stati může
potom vyvstat otázka, jaké jsou v souvislosti s podepisováním
správních rozhodnutí požadavky na vedoucí úředníky krajských

a obecních úřadů s ohledem na zvláštní odbornou způsobilost
podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen
„zákon o úřednících“). K této problematice se ve svém stanovisku
vyjádřilo i Ministerstvo vnitra ČR, tedy ústřední orgán státní správy, který koordinuje aplikaci správního řádu.
Problematika požadavků na zvláštní odbornou způsobilost je upravena v § 21 zákona o úřednících. V odst. 1 tohoto ustanovení je
stanoveno, že správní činnosti stanovené prováděcím právním
předpisem zajišťuje územní samosprávný celek prostřednictvím
úředníků, již prokázali zvláštní odbornou způsobilost. Zároveň
v § 21 odst. 6 zákona o úřednících je stanoveno, že vedoucí úředník, který řídí úředníky vykonávající správní činnosti stanovené prováděcím právním předpisem, prokazuje zvláštní odbornou
způsobilost z obecné části a ze zvláštní části alespoň pro jednu ze
správních činností stanovených prováděcím právním předpisem,
vykonávaných jím řízenými úředníky, určenou vedoucím úřadu.
Z toho vyplývá, že u vedoucích úředníků se užije přednostně
speciální ustanovení § 21 odst. 6 zákona o úřednících namísto obecného ustanovení § 21 odst. 1 zákona o úřednících. Stačí
tedy, aby vedoucí úředník splnil podmínky stanovené § 21 odst. 6
zákona o úřednících, a není povinen prokazovat zvláštní odbornou způsobilost ze zvláštní části pro všechny správní činnosti,
vykonávané jím řízenými úředníky.
Ve vztahu k ustanovení § 21 odst. 1 zákona o úřednících představuje speciální úpravu i ustanovení § 33, které ve svém odstavci
1 mimo jiné stanovuje, že povinnost prokázat zvláštní odbornou
způsobilost nemá úředník, který získal vzdělání v bakalářských nebo magisterských studijních programech stanovených
prováděcím právním předpisem nebo kterému bylo vydáno
osvědčení o uznání rovnocennosti vzdělání nebo jeho části podle §
34. Toto platí i pokud jde o povinnost prokazování zvláštní odborné způsobilosti vedoucího úředníka podle § 21 odst. 6.
Speciální úprava obsažená v § 21 odst. 6 a v § 33 zákona o úřednících se uplatní i v případě, kdy vedoucí úředník sám podepisuje
správní rozhodnutí, a má tak postavení oprávněné úřední osoby
ve smyslu § 15 odst. 2 správního řádu.
Eva Šarapatková, odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu
telefon: 564 602 255, e-mail: sarapatkova.e@kr-vysocina.cz

Výměna řidičských průkazů
Řádově tisíce řidičů z Vysočiny budou muset v příštím roce
vyrazit na úřady kvůli výměně svých řidičských průkazů.
Majitelům řidičských průkazů
vydaných před rokem 1994 zůstane po Silvestru 2007 neplatný dokument. V našem kraji
používalo ke konci loňského
roku takto staré dokumenty
zhruba 68 tisíc řidičů.

Neplatnost řidičských průkazů
vydaných před rokem 1994 od
roku 2008 vyplývá ze současného znění zákona č. 361/2000
Sb., o provozu na pozemních
komunikacích.
Většinu řidičských průkazů,
kterým hrozí po roce 2008 ztráta platnosti, vymění na příslušných obecních úřadech obcí
s rozšířenou působností. Zku-

šenosti z minulých let ukazují, že většina lidí odkládá tyto
povinné výměny na poslední
chvíli. Pokud budou řidiči odkládat výměnu starých průkazů, nemusí na konci příštího
roku příslušné úřady jejich požadavky stihnout ani v expresních lhůtách.
Do 31. 12. 2007 musí být povinně provedena výměna ři-

dičských průkazů, jež nesou
datum vydání od 1. 7. 1964 do
31. 12. 1993. Ke 3. 11. 2006 se
tato aktivita týkala na Vysočině
celkem 68 169 držitelů oprávnění k řízení vozidel.
Miroslav Olšan, odbor dopravy a silničního hospodářství
telefon: 564 602 412, e-mail:
olsan.m@kr-vysocina.cz
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Vysočina v číslech

Nezaměstnaných ubývá
V prosinci 2006 bylo na úřadech práce v kraji Vysočina registrováno 20 060 uchazečů o práci, což je o 4 121 osob méně než
v prosinci 2004. Míra registrované nezaměstnanosti za dva roky
poklesla o 2,2 procentního bodu, přičemž její výše se trvale pohybuje pod celostátním průměrem. Hodnoty míry nezaměstnanosti se během roční periody vyznačují pravidelnými výkyvy.
Maximálních hodnot je dosahováno v zimním období, neboť během prosince a ledna přibývají do evidence úřadů práce osoby
z tzv. sezonních odvětví (zemědělství, stavebnictví). Míra neza-

městnanosti roste rovněž v letních měsících, což souvisí s přílivem absolventů škol.
Od konce roku 2004 došlo ke snížení míry nezaměstnanosti ve
všech okresech kraje, přičemž nejrazantněji na Třebíčsku, kde
bylo na konci roku 2006 evidováno o 1 360 uchazečů méně než
o dva roky dříve (snížení míry nezaměstnanosti o 2,7 procentního bodu). Přesto tento okres vykazuje dlouhodobě nejvyšší
hodnoty míry nezaměstnanosti z okresů kraje Vysočina (jako
jediný z hlediska ČR nadprůměrné).

�

Obr. 1: Vývoj míry registrované nezaměstnanosti v kraji Vysočina a v ČR (červenec 2004–prosinec 2006)

�

Obr. 2: Míra registrované nezaměstnanosti v okresech kraje Vysočina v roce 2004 a 2006
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Zdroj dat (oba obrázky): Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
Václav Novák, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 542, e-mail: novak.v@kr-vysocina.cz
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Rada kraje Vysočina vyhlašuje výběrové řízení na obsazení
funkce ředitele/ky Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace
Kvalifikační předpoklady na funkci ředitele/ky:
Ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním
programu (technického, stavebního směru výhodou)
Schopnost motivace a vedení zaměstnanců, koncepční a logické myšlení
Vysoké pracovní nasazení, schopnost práce v zátěžových situacích, samostatnost , organizační a řídící schopnosti, umět se
rozhodnout
Flexibilita, spolehlivost, schopnost učit se nové věci
Vysoká úroveň ústního i psaného projevu, umění jednat s lidmi
Znalost příslušných právních norem
Velmi dobrá znalost práce na PC
Vysoké pracovní nasazení
Občanská a morální bezúhonnost
Výhodou při výběrovém řízení je:
Vzdělání a praxe v daném oboru
Praxe v řízení pracoviště s větším počtem zaměstnanců
Znalost principů řízení příspěvkové organizace
Znalost alespoň jednoho světového jazyka
Orientace v dotační politice národní a evropské
Orientace v problematice silničního hospodářství
Řidičské oprávnění skupiny B

Nabízíme:
Perspektivní pozici
Možnost dalšího vzdělávání a osobního růstu
12. platovou třídu
Součástí písemné přihlášky k výběrovému řízení bude:
Strukturovaný profesní životopis s adresou a telefonem
Ověřená kopie dokladu o nejvyšším ukončeném vzdělání
Negativní lustrační osvědčení nebo doklad o jeho vyžádání
Výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho
vyžádání
Čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým
se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí, ve znění dalších předpisů
Návrh základní koncepce rozvoje a činnosti organizace na dobu
pěti let, maximálně 3 strany strojopisu
Přihlášku k výběrovému řízení zašlete nejpozději do 20. února 2007 na adresu: Krajský úřad kraje Vysočina, odbor dopravy
a silničního hospodářství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava. Rozhodující je datum podání nebo odeslání žádosti.
Kontaktní osoba pro případné další informace:
Ladislav Staněk, odbor dopravy a silničního hospodářství
telefon: 564 602 235, e-mail: staněk.l@kr-vysocina,cz

Spolupráce kraje Vysočina se společností EKO-KOM, a. s.
(shrnutí činností za rok 2006 a dílčí cíle na rok 2007)

Kraj Vysočina uzavřel s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a. s., smlouvu
o realizaci pilotního projektu „Intenzifikace odděleného
sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky“ již v roce
2004 a v letošním roce půjde
už o čtvrtý rok spolupráce.
V roce 2006 byly realizovány
tyto akce:
K posílení sítě odděleného sběru využitelného odpadu došlo
prostřednictvím
grantových
programů Fondu Vysočiny
„Systém sběru a třídění odpadu 2006“, „Bioodpady 2006“
a „Systém sběru a třídění odpadů 2006/II“. Celkové finanční prostředky pro GP Systém
sběru a třídění odpadů ve výši
7,9 mil. Kč byly následující:
vlastní podíl žadatelů 4,5 mil.

Kč; 2,2 mil. Kč společnost
Eko-kom a 1,2 mil. Kč kraj Vysočina. Žadatelé zaslali ve dvou
kolech 154 žádostí, z toho byla
podpora přidělena 68 žadatelům. Požadovaná výše podpory z FV činila 7,7 mil. Kč, ale
pro GP bylo alokováno 3,6 mil.
Kč, proto důvodem nepřiznání
podpory nebyl pro většinu žadatelů administrativní nesoulad. V GP „Bioodpady“ bylo
podpořeno 14 žadatelů z celkových 15. Výše přidělené
podpory činila 710 tis. Kč, již
poskytl kraj Vysočina. Celkem
pro oblast nakládání s bioodpadem bylo vynaloženo téměř 2,7
mil. Kč.
Krajská komunikační kampaň: MÁ TO SMYSL,TŘIĎTE
ODPAD – komunikační kampaň kraje Vysočina pokračovala s hlavním cílem podpořit

již třídící občany a poskytnout
více informací o dalším využití
vytříděného odpadu. Průzkum
veřejného mínění studentů
SŠ zřizovaných krajem Vysočina k problematice třídění
odpadů a z něj vycházející následná Realizace informační
kampaně na SŠ. Na základě
dříve provedeného celokrajského průzkumu vyplynula tato
skupina obyvatelstva jako nejméně obeznámená a zapojená
do třídění odpadů.
Školení pracovníků obcí bylo
určeno pro pracovníky obcí
s rozšířenou působností a obcí II kraje Vysočina, kteří se
zabývají problematikou odpadového hospodářství a problematikou komunálních odpadů.
Vedení a řízení projektu zajišťoval řídicí tým projektu složený ze zástupců

odboru životního prostředí, firmy EKO-KOM, a. s., a zástupců samosprávy kraje Vysočina.
Realizací jednotlivých částí
projektu byly pověřeny odborné firmy vybrané podle zákona
o zadávání veřejných zakázek
a v souladu s pravidly pro zadávání veřejných zakázek kraje
Vysočina.
Dílčí cíle na rok 2007
Pokračování grantového programu „Systém sběru a třídění
odpadů 2007“ s finanční alokací cca 2 mil. Kč a s minimálně 40 % spoluúčastí žadatele.
Účelem GP je spoluúčast na zajištění dostatečné četnosti a dostupnosti sběrných míst, včetně
motivace k třídění.
Pokračování bude mít krajská
komunikační kampaň k problematice třídění odpadů, informační kampaň na SŠ a přibude
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informační kampaň na základních školách obcí s rozšířenou
působností. Informační kampaně budou využívat poznatků
z loňského roku se zaměřením
především na zlepšení množství a kvality sběru a třídění
komunálních odpadů.
Plánujeme
zachovat
dobrou tradici výměny informací
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a zkušeností se zástupci obcí
s rozšířenou působností a obcí
II v rámci školení.
Novinkou pro rok 2007 bude samostatně vyhlášená soutěž obcí
„My třídíme nejlépe“ z pohledu
komplexního posouzení problematiky třídění odpadu v obcích
a městech zapojených do systému Eko-kom.

Na podzim bude po čtyřech letech trvání pilotního projektu
proveden průzkum veřejného
mínění, který bude zaměřen na
zjištění postojů obyvatel kraje
k třídění odpadů, technickým
nárokům na zajištění sběru,
informovanost v odpadovém
hospodářství, platby za odpady atd.

Spolupráce s obcemi v kraji
Vysočina se společností EKO-KOM, a. s., postupně naplňuje
společné cíle v oblasti odpadového hospodářství.
Eva Navrátilová, odbor životního prostředí
telefon: 564 602 522, e-mail:
navratilova.e@kr-vysocina.cz

Informace

Novinky ve Sbírce zákonů
Platové poměry zaměstnanců ve veřejné správě
V částce 184/2006 Sbírky zákonů vydané dne 22. 12. 2006 bylo
publikováno pod č. 564 nařízení vlády o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Nařízení stanovuje pro zaměstnance, kterým zaměstnavatel poskytuje podle
§ 109 odst. 3 zákoníku práce za práci plat, kvalifikační předpoklady vzdělání pro výkon prací zařazených do jednotlivých
platových tříd, způsob zařazování do platových tříd, podmínky pro určení započitatelné praxe, podmínky pro zvláštní způsob zařazení do platové třídy, stupnice platových tarifů atd.
Nařízení je účinné od 1. 1. 2007
Formulář pro podávání oznámení podle zákona o střetu
zájmů
V částce 186/2006 Sbírky zákonů vydané dne 27. 12. 2006 byla
publikována pod č. 578 vyhláška, kterou se stanovuje struktura a formát formuláře pro podávání oznámení podle zákona
o střetu zájmů. Tento formulář slouží k plnění oznamovacích
povinností, které od 1. 1. 2007 ukládá veřejným funkcionářům
zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.
Vyhláška stejně jako zákon nabývá účinnosti 1. 1. 2007.

Odměny za výkon funkcí členů zastupitelstev
V částce 191/2006 Sbírky zákonů vydané dne 29. 12. 2006 bylo
publikováno pod č. 614 nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům
zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů. Nařízení nově
stanoví výše odměn, jež se poskytují členům zastupitelstev
územních samosprávných celků.
Nařízení je účinné od 1. 1. 2007
Státní rozpočet
V částce 195/2005 Sbírky zákonů vydané dne 30. 12. 2005 byl
publikován pod č. 622 zákon o státním rozpočtu ČR na rok
2007. Zákon upravuje příjmy a výdaje státního rozpočtu, stát
bude podle tohoto zákona hospodařit v roce 2007 se schodkem
91, 3 mld. Kč.
Zákon je účinný od 1. 1. 2006.
David Marek, odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu
telefon: 564 602 183, e-mail: marek.d@kr-vysocina.cz

Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva kraje
č. 9/2006 konaného dne 12. 12. 2006
Usnesení 0540/08/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje upravený
program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 12. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0541/08/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje volí Ing. Martina Čížka a Mgr. Miroslava Báňu ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 9/2006.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 12. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0542/09/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí zprávu o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje, termín: 12. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0543/09/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci o činnosti krajského úřadu.

odpovědnost: ředitelka krajského úřadu, termín: 12. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0544/09/2006/ZK – Zastupitelstva kraje bere na vědomí zápisy o provedení kontroly č. 1/2006, 2/2006, 3/2006, 4/2006, 5/2006 a 6/2006
předložené Kontrolním výborem Zastupitelstva kraje Vysočina dle materiálů
ZK-09-2006-04, př. 1, ZK-09-2006-04, př. 2, ZK-09-2006-04, př. 3, ZK-092006-04, př. 4, ZK-09-2006-04, př. 5, ZK-09-2006-04, př. 6.
odpovědnost: předseda kontrolního výboru, termín: 12. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0545/09/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočet
kraje Vysočina na rok 2007 v celkové výši a členění dle materiálu ZK-092006-05, př. 1 – Hlavní kniha rozpočtu 2007 včetně závazných ukazatelů pro
příspěvkové organizace kraje, které jsou obsaženy v části Závazné ukazatele rozpisu rozpočtu pro příspěvkové organizace materiálu ZK-09-2006-05,
př. 1 (Hlavní kniha rozpočtu roku 2007, část D), rozhoduje poskytnout účelové dotace organizacím dle Seznamu dotací poskytovaných krajem obcím
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a jiným subjektům v roce 2007, který je obsažen v části E materiálu ZK-092006-05, př. 1 (Hlavní kniha rozpočtu roku 2007), svěřuje radě kraje provádění ■ všech rozpočtových opatření týkajících se přijetí účelových dotací
ze státního rozpočtu, státních fondů, popř. z prostředků Evropské unie a od
mezinárodních a jiných institucí a jejich použití ■ rozpočtových opatření týkajících se převodu konečných zůstatků na zvláštních účtech evropských
projektů (po ukončení realizace projektu, případně jeho etap) do Fondu strategických rezerv v souladu s podmínkami jednotlivých projektů a v souladu se Statutem Fondu strategických rezerv Vysočiny ■ všech ostatních
rozpočtových opatření do výše 2 mil. Kč v jednotlivých případech kromě
provádění rozpočtových opatření na položce Nespecifikovaná rezerva v kapitole Rezerva a rozvoj kraje ■ všech rozpočtových opatření souvisejících
s výkonem zřizovatelské funkce, kdy dochází a) ke zvýšení (snížení) příjmové části rozpočtu kraje na základě uloženého odvodu z investičního fondu,
popřípadě odvodu z provozu příspěvkové organizace a zároveň jsou této organizaci z výdajové části rozpočtu kraje poskytnuty finanční prostředky ve
stejném objemu formou příspěvku na provoz, popřípadě dotace na investice
nebo na úhradu ztráty z minulých let, b) ke zvýšení (snížení) příjmové části
rozpočtu kraje o – příjmy z prodeje movitého majetku kraje předaného příspěvkové organizaci do správy, – příjmy z pronájmu nemovitostí a movitých
věcí ve vlastnictví kraje obhospodařovaných příspěvkovou organizací na
základě příkazní smlouvy, – příjmy z pronájmu nemovitostí a movitých věcí ve vlastnictví kraje pronajatého příspěvkové organizaci na základě
smlouvy o nájmu a zároveň je ve výdajové části rozpočtu kraje ve stejném objemu upraven u této organizace příslušný dotační titul (příspěvek na provoz,
investiční dotace) na její běžný nebo investiční rozvoj ■ úprav závazných
ukazatelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem s tím, že rozpočtová opatření týkající se použití prostředků na položce Nespecifikovaná
rezerva v kapitole Rezerva a rozvoj kraje nejsou předmětem svěření, bere na
vědomí přehled předpokládaného financování projektů spolufinancovaných
z prostředků Evropské unie dle materiálu ZK-09-2006-05, př. 3 s tím, že zajištění zdrojů k financování evropských projektů bude v roce 2007 probíhat
formou rozpočtových opatření.
odpovědnost: rada kraje, termín: prosinec 2006
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 10.
Usnesení 0546/09/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí „Zprávu o čerpání rozpočtu kraje v období leden–říjen 2006“ dle materiálu ZK-092006-06, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický, termín: prosinec 2006
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0547/09/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje o zřízení pracovní komise za účelem posouzení současné situace v oblasti zdravotní péče
v kraji Vysočina včetně porovnání se stavem v České republice, vyzývá předsedy všech politických klubů, aby do 22. 12. 2006 nominovali za každý klub
za člena komise po jednom zástupci, ukládá pracovní komisi, aby na 1. zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina v roce 2007 seznámila zastupitelstvo kraje
s předpokládaným harmonogramem svých jednání a také se způsobem a obsahem své práce.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 13. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdrželi se 4.
Usnesení 0548/09/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje volí pana Vladimíra
Dolejše do funkce přísedícího Krajského soudu v Hradci Králové.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 12. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0549/09/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje stanovuje výši paušální částky 200 Kč za 1 hodinu, která bude poskytována jako náhrada výdělku
ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným členům zastupitelstva,
již nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, za podmínek dle materiálu ZK-09-2006-08.
odpovědnost: OSH, EO, termín: 12. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0550/09/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ odměny
pro předsedy, místopředsedy a členy výborů zastupitelstva kraje za období
1. 6. 2006–31. 10. 2006 dle materiálu ZK-09-2006-09, př. 1 ■ odměny pro
předsedy, místopředsedy a členy komisí rady kraje za období 1. 6. 2006–31.
10. 2006 dle materiálu ZK-09-2006-09, př. 2.
odpovědnost: OSH, OSŘKŽÚ (personální oddělení), termín: 12. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0551/09/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje odměny pro
členy a garanty řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny za období 1. 6. 2006–31. 10. 2006 dle materiálu ZK-09-2006-10, př. 1, bere na vědomí vzdání se odměny Ing. Jiřího Blažka za činnost ve všech řídicích výborech
Fondu Vysočiny, do kterých je za politický klub KDU-ČSL jmenován, za období 1. 6. 2006–31. 10. 2006, dle mat. ZK-09-2006-10, př. 2.
odpovědnost: OSH, OSŘKŽÚ (personální oddělení), termín: 12. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0552/09/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje darovat pozemek par. č. 1542/4 – ost. pl., jiná pl. o výměře 9 m² v k. ú. Kamenička a obci
Kamenice vzniklý na základě geometrického plánu 91-74/2006 z vlastnictví
kraje Vysočina do vlastnictví obci Kamenice, schvaluje dodatek č. 64 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Jihlava dle materiálu ZK-09-2006-11,
př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0553/09/2006/ZK – V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání
Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu
s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 1. 2007
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0554/09/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje darovat dle
GP č. 1304-24/2006 nově oddělený pozemek par. č. 2559/9 – ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 472 m² v k. ú. a obci Pacov z vlastnictví kraje
Vysočina do vlastnictví města Pacov, schvaluje dodatek č. 175 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-09-2006-13,
př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0555/09/2006/ZK – V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání
Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu
s § 58 odst. 3 zákona 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 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0556/09/2006/ZK – V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání
Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu
s § 58 odst. 3 zákona 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 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0557/09/2006/ZK – V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání
Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu
s § 58 odst. 3 zákona 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 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0558/09/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje darovat pozemky par. č. 910/10 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 704 m², par. č.
910/11 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1 017 m², par. č. 910/12 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1 245 m² a par. č. 910/13 – ostatní plocha, jiná
plocha o výměře 1 216 m² v k. ú. a obci Krokočín z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Krokočín, schvaluje Dodatek č. 154 Zřizovací listiny
Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-09-2006-17, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 2006
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0559/09/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek
č. 155 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-092006-18, př. 2upr1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0560/09/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ dodatek
č. 7 Zřizovací listiny Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné
školy Ledeč nad Sázavou dle materiálu ZK-09-2006-19, př. 1 ■ dodatek č.
180 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-092006-19, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: prosinec 2006
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0561/09/2006/ZK – V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání
Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu
s § 58 odst. 3 zákona 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 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0562/09/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ darovat
pozemek par. č. 1224/1 – orná půda o výměře 5 467 m² v k. ú. a obci Věchnov z vlastnictví Vysočiny do vlastnictví obce Věchnov ■ přijmout
dar pozemků dle materiálu ZK-09-2006-21, př. 1 z vlastnictví obce Věchnov
do vlastnictví Vysočiny, schvaluje ■ dodatek č. 185 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-09-2006-21, př. 2 ■
dodatek č. 11 Zřizovací listiny Vyšší odborné školy a Střední odborné školy
zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem dle materiálu ZK-09-200621, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0563/09/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje darovat pozemek par. č. 384/8 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 480 m² v k. ú. Josefov u Rožné, obec Rožná, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce
Rožná, schvaluje dodatek č. 186 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár
nad Sázavou dle materiálu ZK-09-2006-22, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. prosince 2006
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0564/09/2006/ZK – V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání
Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu
s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 2006
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0565/09/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje koupit pozemky v k. ú. Vidonín a k. ú. Heřmanov u Křižanova v rozsahu, od vlastníků
a za podmínek dle materiálu ZK-09-2006-24, př. 1 do vlastnictví kraje Vysočina, schvaluje ■ Dodatek č. 188 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic
Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-09-2006-24, př. 2 ■ Dodatek č. 189
Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu
ZK-09-2006-24, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: prosinec 2006
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0566/09/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje darovat kanalizační sběrač „B1“ z betonových trub DN 400 v délce 420 m a kanalizační
sběrač „C“ z betonových trub DN 400 v délce 446 m nacházejících se v Bystřici nad Pernštejnem z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou, schvaluje
dodatek č. 12 Zřizovací listiny Vyšší odborné školy, Střední odborné školy
zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem dle materiálu ZK-09-200625, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0567/09/2006/ZK – V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je
v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: únor 2007
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0568/09/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 5
Zřizovací listiny Ústavu sociální péče Lidmaň, příspěvkové organizace, dle
materiálu ZK-09-2006-27, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 28. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0569/09/2006/ZK – V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání
Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu
s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 12. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0570/09/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nepřevzít
místní komunikaci spojující obce Zadní Vydří a Kostelní Myslové do silniční sítě kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor majetkový,
termín: 31. prosince 2006
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0571/09/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt
koupí a darem pozemky pro stavbu „Silnice III/3525 – rekonstrukce od I/38
do Stříteže“ v rozsahu, způsobem, za podmínek a ceny od vlastníků dle materiálu ZK-09-2006-30, př. 1 do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 2007
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0572/09/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
průběh a výsledky Veřejné architektonické soutěže o návrh urbanistického, architektonického, technického a provozního řešení novostavby Krajské
knihovny Vysočiny, ukládá radě kraje zahájit jednání s autory soutěžního návrhu, jemuž byla udělena 1. cena ve Veřejné architektonické soutěži
o návrh urbanistického, architektonického, technického a provozního řešení
novostavby Krajské knihovny Vysočiny, o další spolupráci na projektové přípravě stavby.
odpovědnost: rada kraje, termín: leden 2007
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0573/09/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí k naplnění záměru kraje využít areál bývalých Kasáren Otakara Jaroše v Jihlavě pro potřeby krajského úřadu a dalších úřadů a institucí krajské působnosti
a významu ve smyslu usnesení 0342/06/2006/ZK informace o průběhu jednání s Českou správou sociálního zabezpečení a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky o koordinaci záměrů a jejich realizaci ve smyslu
a obsahu materiálů ZK-09-2006-32upr1 a ZK-09-2006-32upr1, př. 1, rozhoduje prodat nemovitý majetek včetně součástí a příslušenství v rozsahu
a za podmínek dle materiálu ZK-09-2006-32upr1, př. 3, z vlastnictví kraje
Vysočina do vlastnictví Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
za dohodnutou cenu ve výši 3 200 000 Kč, schvaluje investiční záměr „Administrativní budova D Krajského úřadu kraje Vysočina“ dle materiálu ZK09-2006-32upr1, př. 2, ukládá radě kraje ■ pokračovat v jednání s Českou
správou sociálního zabezpečení ve věci majetkoprávního převodu nemovitostí pro realizaci záměru výstavby sídla Krajské správy sociálního zabezpečení pro kraj Vysočina ■ zajistit projektovou a investiční přípravu pro
dostavbu krajského úřadu na podkladě investičního záměru „Administrativní
budova D Krajského úřadu kraje Vysočina“ ■ zajistit projektovou a investiční přípravu pro stavbu propojovací komunikace mezi ulicí Na Skalce a ulicí
Bratří Čapků a části centrálního parkoviště ■ zajistit odstranění budov postavených na pozemcích par. č. 3942/2, 3942/12 a 3939/4 a přístřešků na pozemcích par. č. 3942/1 a 3942/13, všechny pozemky oddělené geometrickým
plánem č. 4042-2006049/2006, všechny pozemky v k. ú. Jihlava.
odpovědnost: odbor majetkový, zástupce ředitele krajského úřadu, odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu, termín: 2007
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 0, zdrželo se 7.
Usnesení 0574/09/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ poskytnout peněžitý dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci,
IČ 00179540, ve výši 5 447 tis. Kč a uzavřít smlouvu dle materiálu ZK-092006-33, př. 4 ■ poskytnout peněžitý dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, IČ 00090638, ve výši 27 728 tis. Kč a uzavřít smlouvu dle
materiálu ZK-09-2006-33, př. 5 ■ poskytnout peněžitý dar pro Nemocnici
Třebíč, příspěvkovou organizaci, IČ 00839396, ve výši 1 480 tis. Kč a uzavřít
smlouvu dle materiálu ZK-09-2006-33, př. 6, schvaluje ■ dodatek č. 8 Zřizo-
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vací listiny Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-09-2006-33, př. 1 ■ dodatek č. 8 Zřizovací listiny Nemocnice Jihlava,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-09-2006-33, př. 2 ■ dodatek č. 7
Zřizovací listiny Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-09-2006-33, př. 3.
odpovědnost: odbory sociálních věcí a zdravotnictví, odbor ekonomický,
a ředitelé Nemocnice Havlíčkův Brod, Nemocnice Jihlava a Nemocnice Třebíč, termín: do 12. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0575/09/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nepřevzít
komunikaci na pozemku vedeném ve zjednodušené evidenci – původ PK par.
č. 1357/1 v k. ú. a obci Myslibořice do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor majetkový,
termín: 31. prosince 2006
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0576/09/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje stanovuje rozsah základní dopravní obslužnosti území kraje Vysočina pro rok 2007: – ve veřejné
linkové osobní dopravě maximálně do 229 020 tis. Kč prokazatelných ztrát
spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 15,5 mil počtu ujetých
km. Žákovské jízdné ve výši 23 000 tis. Kč, – ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 253 960 tis. Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 4,6 mil počtu ujetých vlkm. Žákovské jízdné
ve výši 7 000 tis. Kč.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0577/09/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout
finanční příspěvky v rámci kapitoly Zemědělství v souladu se „Zásadami
Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na
hospodaření v lesích z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich
využití“ dle materiálu ZK-09-2006-36, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický odbor, termín: 12. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0578/09/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje převod finančních prostředků ve výši: ■max. 8 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní bankovní účet (AÚ 236 62) určený k realizaci Grantového
schématu na podporu malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých
regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1. SROP ■max. 3 500 000 Kč
z Fondu strategických rezerv na zvláštní bankovní účet (AÚ 236 63) určený
k realizaci Grantového schématu na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1. SROP ■
max. 2 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní bankovní účet
(AÚ 236 65) určený k realizaci grantového schématu Podpora regionálních
a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina v rámci podopatření
4.1.2 SROP ■ max. 7 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní
bankovní účet (AÚ 236 64) určený k realizaci grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina
s tím, že rozpočtová opatření a převod těchto prostředků budou uskutečňovány v roce 2007 průběžně, dle intenzity a výše schválených žádostí o platby u jednotlivých akcí.
odpovědnost: Odbor ekonomický Krajského úřadu kraje Vysočina, Odbor
regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina, termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0579/09/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■seznam akcí
doporučených k podpoře dle materiálu ZK-09-2006-38, př. 3 ■ seznam akcí
náhradních dle materiálu ZK-09-2006-38, př. 4 ■ seznam akcí nedoporučených k podpoře dle materiálu ZK-09-2006-38, př. 5, a rozhoduje ■ poskytnout podporu ve výši uvedené v materiálu ZK-09-2006-38, př. 3, příjemcům
podpory uvedeným v materiálu ZK-09-2006-38, př. 3 na realizaci akcí doporučených k podpoře uvedených v materiálu ZK-09-2006-38, př. 3 ■ neposkytnout podporu ve výši uvedené v materiálu ZK-09-2006-38, př. 5 příjemcům
podpory uvedeným v materiálu ZK-09-2006-38, př. 5, na realizaci akcí nedoporučených k podpoře uvedených v materiálu ZK-09-2006-38, př. 5.
odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina,
termín: 22. prosince 2006
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0580/09/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ zvýšit podporu poskytnutou usnesením č. 0247/03/2006/ZK a č. 478/07/2006/
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ZK příjemci YASHICA, s. r. o., se sídlem Mikuláškova 529, 674 01 Třebíč,
IČ 46980121, na akci reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.2/2965 ve výši 6 226 777 Kč
o částku 868 140 Kč, tedy na 7 094 917 Kč, dle materiálu ZK-09-2006-39, př.
1 ■ schválit Dodatek č. 3 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce
„Bowlingové centrum Třebíč“ v rámci grantového schématu podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina dle materiálu ZK-09-2006-39, př. 3.
odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina,
termín: 20. prosinec 2006
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0581/09/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje prodloužit
dobu realizace projektové dokumentace „Protipovodňová opatření a revitalizace na rybniční kaskádě na Cihlářském potoce v Havlíčkově Brodě“ Městu
Havlíčkův Brod na 15 měsíců od podpisu smlouvy.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, termín:
9. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0582/09/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na studie a projektové
dokumentace opatření k ochraně před povodněmi dle materiálu ZK-09-200641, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, termín:
31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0583/09/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout
část dotace v celkovém objemu 12 742 227 Kč z rozpočtu kraje Vysočina na
rok 2007, kapitoly Sociální věci, nestátním neziskovým organizacím poskytujících sociální služby dle materiálu ZK-09-2006-42upr1, př. 1upr1.
odpovědnost: OSVZ, termín: 31. 1. 2007
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0584/09/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ Dodatek
č. 22 Zřizovací listiny Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-09-2006-43, př. 1 ■ Dodatek č. 2 Zřizovací listiny Domova důchodců Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-09-2006-43, př. 2 ■ Dodatek č. 3 Zřizovací listiny Domova
důchodců Humpolec, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-09-2006-43,
př. 3 ■ Dodatek č. 2 Zřizovací listiny Domova důchodců Mitrov, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-09-2006-43, př. 4 ■ Dodatek č. 2 Zřizovací listiny Domova důchodců Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-09-2006-43, př. 5 ■ Dodatek č. 2 Zřizovací listiny Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-09-2006-43,
př. 6 ■ Dodatek č. 2 Zřizovací listiny Domova důchodců Proseč-Obořiště,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-09-2006-43, př. 7 ■ Dodatek č. 2
Zřizovací listiny Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-09-2006-43, př. 8 ■ Dodatek č. 3 Zřizovací listiny Domova
pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-09-2006-43, př. 9 ■ Dodatek č. 5 Zřizovací listiny Domova důchodců Třebíč – Manž. Curieových 603, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-09-2006-43, př. 10 ■ Dodatek č. 6 Zřizovací listiny Domova důchodců
Velké Meziříčí, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-09-2006-43, př.
11 ■ Dodatek č. 2 Zřizovací listiny Domova důchodců Velký Újezd, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-09-2006-43, př. 12 ■Dodatek č. 3 Zřizovací listiny Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-09-2006-43, př. 13 ■ Dodatek č. 2 Zřizovací listiny Ústavu sociální péče
Jinošov, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-09-2006-43, př. 14 ■ Dodatek č. 3 Zřizovací listiny Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-09-2006-43, př. 15 ■ Dodatek č. 2 Zřizovací listiny
Ústavu sociální péče Ledeč nad Sázavou, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-09-2006-43, př. 16 ■ Dodatek č. 6 Zřizovací listiny Ústavu sociální péče Lidmaň, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-09-2006-43,
př. 17 ■ Dodatek č. 2 Zřizovací listiny Ústavu sociální péče Nové Syrovice,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-09-2006-43, př. 18 ■ Dodatek č.
3 Zřizovací listiny Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-09-2006-43, př. 19 ■ Dodatek č.
2 Zřizovací listiny Ústavu sociální péče pro dospělé Věž, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-09-2006-43, př. 20 ■ Dodatek č. 2 Zřizovací listiny
Ústavu sociální péče Zboží, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-092006-43, př. 21 ■ Dodatek č. 3 Zřizovací listiny Psychocentra – manželské
a rodinné poradny kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-09-2006-43, př. 22.
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odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, termín: 15. 1. 2007
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0585/09/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje rozdělení finančních prostředků na jednotlivé obce k zajištění lékařské služby první
pomoci v roce 2007 dle materiálu ZK-09-2006-44, př. 5.
odpovědnost: OSVZ, termín: 1. 1. 2007
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0586/09/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout
účelovou neinvestiční dotaci z kapitoly Životní prostředí, § 3771 - Protiradonová opatření ve výši 2 160 227 Kč obci Radešínská Svratka na úhradu
nákladů za provedení ozdravných protiradonových opatření a na kontrolní
závěrečná měření prokazující účinnost provedených opatření dle materiálu
ZK-09-2006 45, př. 1.
odpovědnost: odbor životního prostředí, odbor ekonomický, termín: 31. 12.
2006
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0587/09/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout
městu Třebíč pro KVIZ – Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Třebíč finanční příspěvek ve výši 10 228 Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním přehlídky „Národní festival neprofesionálních komorních
a symfonických těles 2006“ a schvaluje rozpočtové opatření v rámci kapitoly Kultura a § 3319 – Ostatní záležitosti kultury snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 10,3 tis. Kč při současném zvýšení položky
5321 – Neinvestiční dotace obcím o částku 10,3 tis. Kč s určením pro KVIZ
– Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Třebíč poskytnutou prostřednictvím zřizovatele města Třebíč.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, ekonomický odbor, termín:
20. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0588/09/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ uzavřít
Darovací smlouvu o převodu majetku, práv a závazků, které se vztahují
k činnosti Muzea Vysočiny Jihlava, pobočky Polná, do majetku města Polná
dle materiálu ZK-09-2006-47, př. 2 ■ uzavřít Smlouvu o poskytnutí finanční
podpory městu Polná dle materiálu ZK-09-2006-47, př. 3 a schvaluje dodatek
zřizovací listiny Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, s účinností od 1. 1. 2007 dle materiálu ZK-09-2006-47, př. 4.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0589/09/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Dodatek č.
10 Zřizovací listiny příspěvkové organizace s názvem Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Jihlava dle materiálu ZK-092006-48, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: 30. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0590/09/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje
kraj, dle materiálu ZK-09-2006-49, př. 1, a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce, dle materiálu ZK09-2006-49, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín:
prosinec 2006
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0591/09/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout
obcím pro jimi zřizované školy účelovou dotaci na nákup kompenzačních pomůcek v celkové výši 278 688 Kč dle materiálu ZK-09-2006-50, př. 3upr1.
odpovědnost: EO, OŠMS, termín: prosinec 2006
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0592/09/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ bodovou
hranici pro podpoření žádostí o akci ve výši 63 bodů ■ zařazení 5 akcí
uvedených v tabulce č. 1 materiálu ZK-09-2006-51, př. 4, mezi náhradní
akce ■ akce, jimž nebude poskytnuta podpora, uvedené v tabulce č. 2 materiálu ZK-09-2006-51, př. 4, rozhoduje ■ poskytnout prostředky na spolufinancování akcí uvedených v tabulce č. 1 materiálu ZK-09-2006-51, př. 4, do
výší a za podmínek uvedených v tabulce č. 1 materiálu ZK-09-2006-51, př.
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4, ze zvláštního účtu „Sociální integrace“ ■ poskytnout prostředky na akce
uvedené v tabulce č. 1 materiálu ZK-09-2006-51, př. 4, do výší a za podmínek
stanovených v tabulce č. 1 materiálu ZK-09-2006-51, př. 4, za účelem realizace akcí ■ poskytnout půjčky na akce uvedené v tabulce č. 3 materiálu ZK09-2006-51, př. 4, do výší a za podmínek stanovených v tabulce č. 3 materiálu
ZK-09-2006-51, př. 4, za účelem průběžného financování akcí, schvaluje ■
převod finančních prostředků do výše 1 981 584 Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní bankovní účet kraje „Sociální integrace“ za účelem průběžného vyplácení spolufinancování podpořených akcí ze 4. výzvy grantového
schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004–2006, které jsou
uvedeny v tabulce č. 1 materiálu ZK-09-2006-51, př. 4, převod finančních
prostředků bude prováděn postupně podle potřeby ■ převod finančních prostředků ve výši maximálně 12 149 435 Kč z Fondu strategických rezerv na
zvláštní bankovní účet kraje „Půjčky na projekty EU“ za účelem zajištění
průběžného vyplácení půjček na realizaci akcí, které jsou uvedeny v tabulce č. 3 materiálu ZK-09-2006-51, př. 4, převod finančních prostředků bude
prováděn postupně podle potřeby, ukládá OŠMS připravit a zajistit uzavření
smluv dle bodového pořadí se žadateli o finanční podporu, kteří jsou uvedeni
v tabulce č. 1 materiálu ZK-09-2006-51, př. 4, a to pouze v případě, že bude
v grantovém schématu dostatek finančních prostředků a bude dodrženo čerpání předepsaných ročních alokací.
odpovědnost: OŠMS, termín: do 31. 7. 2007 informovat zastupitelstvo
kraje o počtu uzavřených smluv
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0593/09/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout
dotaci ve výši 70 tis. Kč z rozpočtu kraje Vysočina v rámci kapitoly Školství,
Krajské radě Asociace školních sportovních klubů ČR, IČ 70925186, sídlem
Třída Legionářů 3, 586 01 Jihlava, na dofinancování okresních a krajských
kol sportovních soutěží podporovaných MŠMT ČR a konaných v termínu od
září do prosince 2006 dle materiálu ZK-09-2006-52, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín:
31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0594/09/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení účelových prostředků pro Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami, Leandra Čecha 152, Nové Město na Moravě, na 4. čtvrtletí
2006 – 1. úprava rozpočtu – posílení mzdových výdajů na realizaci vyhlášeného rozvojového programu pro sportovní gymnázia a gymnázia s třídami se
studijním oborem sportovní příprava na rok 2006 ve výši 172 120 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín:
prosinec 2006
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0595/09/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ schválit
poměrné rozdělení prostředků Fondu Vysočiny pro rok 2007 dle materiálu
ZK-09-2006-53, př. 5 ■ schválit převod částky 53 200 000 Kč z přebytku hospodaření kraje za rok 2006 do Fondu Vysočiny.
odpovědnost: J. Hulák, odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický, termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0596/09/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení
grantového programu na podporu dlouhodobých volnočasových aktivit s názvem „Volný čas 2007“ dle materiálu ZK-09-2006-54, př. 1, jmenuje ■ řídicí
výbor grantového programu „Volný čas 2007“ ve složení: ODS – Jan Nekula, Hana Mülerová, KDU-ČSL – Ladislav Bárta, Jiří Havlíček, KSČM – Jaroslava Bambasová, Roman Ondrušek, ČSSD – Dagmar Zvěřinová, Dagmar
Nejedlá, SNK – ED – Otto Ondráček, Zdeněk Jirsa ■ Jana Nekulu předsedou
řídicího výboru grantového programu „Volný čas 2007“ ■ garantem grantového programu „Volný čas 2007“ odbor školství, mládeže a sportu a zástupcem garanta Pavlínu Zábranskou s právem hlasovacím a Vilibalda Prokopa
s právem poradním, a pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0597/09/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Plán činnosti
Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2007 dle materiálu ZK-09-2006-55, př. 1.
odpovědnost: předseda výboru, termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0598/09/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Plán činnosti
Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2007 dle materiálu
ZK-09-2006-56, př. 1.
odpovědnost: předseda kontrolního výboru, termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0599/09/2006/ZK – V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání
Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu
s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: OSH, termín: 12. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
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odpovědnost: předseda finančního výboru, termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0601/09/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Plán činnosti
Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2007 dle
materiálu ZK-09-2006-60, př. 1.
odpovědnost: předseda výboru, termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

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

Usnesení 0600/09/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Plán činnosti
Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2007 dle materiálu
ZK-09-2006-59, př. 1.

Termínový kalendář
…termíny, které byste určitě neměli přehlédnout
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Aktuální termínový kalendář,
jenž obsahuje bližší podrobnosti k uvedeným termínům, najdete
na internetových stránkách kraje
Vysočina
www.kr-vysocina.cz
> Servis pro obce.

únor
rozpočet – zpracování podkladů pro státní závěrečný účet
rozpočet – zpracování finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem
15. únor
odpady – obec podává hlášení o produkci a nakládání s odpady, o nakládání s komunálním
odpadem za předchozí kalendářní rok
odpady – obec nebo provozovatel skládky zasílá údaje o stavu vytvořené rezervy na skládce
k 31. prosinci předcházejícího roku
znečišťování ovzduší – poslat krajskému úřadu oznámení o stanovení poplatku za znečišťování
ovzduší velkého nebo zvláště velkého zdroje znečišťování ovzduší
podzemní vody – obec jako odběratel předkládá ČIŽP poplatkové přiznání za skutečný odběr
podzemní vody za předchozí kalendářní rok
odpadní vody – obec jako znečišťovatel předkládá ČIŽP poplatkové přiznání za vypouštění
odpadních vod za předchozí kalendářní rok
finanční kontrola – odeslat roční zprávu o výsledcích finančních kontrol
28. únor
matriky – matriční úřad obce III. stupně poslat na krajský úřad sbírku listin
lesy – vlastník lesa, který je povinen hospodařit podle lesního hospodářského plánu, předkládá
krajskému úřadu návrh plánu ke schválení do 60 dnů po skončení platnosti předchozího plánu
vodovody – vlastník vodovodu nebo kanalizace je povinen předávat příslušnému obecnímu
úřadu vybrané údaje z majetkové evidence vodovodů a kanalizací a z jejich provozní evidence
vodoprávnímu úřadu za předchozí kalendářní rok
1. březen
zákon o svobodném přístupu k informacím – zpracování a zveřejnění výroční zprávy
31. březen
vodovody – na krajský úřad předat celkové výsledky z prováděných odběrů vzorků surové vody
v místech odběru a z provádění jejich rozborů za předchozí kalendářní rok

