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Rozdělení dotací v rámci „Programu
obnovy venkova Vysočiny“ pro rok 2007
O dotaci z krajského „Programu obnovy venkova Vysočiny“
(POVV) letos usiluje celkem
611 obcí do 1 500 obyvatel. Kraj
Vysočina v něm letos rozdělí téměř 71 milionů korun, což je o
necelé dva miliony Kč více než
v loňském roce. V porovnání s
rokem 2006 podalo žádost o 41
obcí více a celkový požadavek
se blíží 81,5 milionům korun.
Nejvíce žádostí tradičně obce
podávají na opravy místních
komunikací (183), následují opravy obecních úřadů (67),
kulturních zařízení (62) a pěších stezek a chodníků (60).
Tyto čtyři typy žádostí tvoří
více než polovinu všech projektů. Obce mohou za peníze z
tohoto programu ale například i
opravit školy, zdravotnická za-

řízení, čekárny na zastávkách
hromadné dopravy, hřbitovy
nebo hasičské zbrojnice.
Kraj přispívá na projekty u obcí
nad 300 obyvatel až na polovinu nákladů, u menších obcí do
100 obyvatel to může být až 70
procent. Maximálně může kraj
na jeden projekt přispět částkou 140 000 korun. Dotaci získá každá obec, která předloží
žádost v souladu se „Zásadami
POVV“.
Materiál s návrhem na přidělení dotací již projednalo na svém
zasedání dne 27. 3. 2007 krajské
zastupitelstvo. Vzhledem k počtu podaných žádostí je navrženo snížit maximální částku
dotace na 119 000 Kč. Na konci
března o výši dotace s konečnou
platností rozhodne ještě krajské

zastupitelstvo. Přehled schválených dotací bude poté zveřejněn
na internetových stránkách kraje www.kr-vysocina.cz > Dokumenty odborů krajského úřadu
> Odbor regionálního rozvoje
> Rozvoj a obnova venkova.
U projektů se schválenou podporou bude následně provedena příslušnou obcí s rozšířenou
působností tak, jak tomu bylo i
v předchozích letech, tzv. kontrola připravenosti a po kladném
výsledku této kontroly bude se
žadatelem podepsána smlouva
o poskytnutí podpory a dotace bude následně převedena na
účet obce.
 Dušan Vichr, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 541, e-mail:
vichr.d@kr-vysocina.cz
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Soutěž Vesnice roku 2007
Ministerstvo pro místní rozvoj společně se Spolkem
pro obnovu venkova ČR,
Svazem měst a obcí ČR a v
letošním roce nově i s Ministerstvem zemědělství ČR
vyhlásilo již 13. ročník soutěže Vesnice roku. Soutěže
se mohou účastnit všechny
obce vesnického charakteru, které nemají statut města
či městyse, mají zpracován
vlastní „Program obnovy
vesnice“, podají přihlášku
do soutěže včetně povinných příloh a uhradí povinný registrační poplatek (2
Kč za každého občana přihlašované obce). Přihlášku
do soutěže včetně příslušné dokumentace a doklad
o úhradě registračního poplatku zašlou obce do 27. 4.

2007 na následující adresu:
Ing. Marcela Ondráčková,
Regionální pracoviště Ministerstva pro místní rozvoj,
Moravské nám. 3, 602 00
Brno; tel./fax: 542 519 177,
e-mail: ondmar@mmr.cz.

Přihláška a přesné znění
podmínek soutěže jsou k
dispozici na internetových
stránkách Ministerstva pro
místní rozvoj www.mmr.cz
> Regionální politika > Události > Soutěž Vesnice roku.
Tyto podklady jsou k vyzvednutí také na krajském

úřadě na adrese: Krajský
úřad kraje Vysočina, odbor
regionálního rozvoje, pracoviště Žižkova 16, 2. patro, dveře č. 3.04. V loňském
roce se krajského kola soutěže zúčastnilo celkem 43 obcí
a Vesnicí roku kraje Vysočina stala obec Mladoňovice. Vítěz krajského kola na
Vysočině navíc získává od
kraje Vysočina titul Vesnice
Vysočiny, který s sebou nese
i finanční benefit v podobě stotisícového daru. I pro
ostatní oceněné obce kraj
pamatuje s finanční odměnou stejně jako v minulých
letech.
 Dušan Vichr,
odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 541, e-mail:
vichr.d@kr-vysocina.cz

Vychází rovněž
na www.kr-vysocina.cz.
Zpravodaj
měsíčník
vydává kraj Vysočina, Žižkova 57
587 33 Jihlava, IČ 70890749
reg. č.: MK ČR E 14053
redakce: Ivana Šmídová
telefon: 564 602 253
posta@kr-vysocina.cz
www.kr-vysocina.cz
korektura: Daniela Pilařová
(redigo@redigo.cz)
tisk a distribuce:
MORAVIAPRESS, a. s.
U póny 3061, 690 02 Břeclav
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Řešení krizové situace prostřednictvím krizových štábů
kraje a obcí
Jak již bylo uvedeno v předcházejících statích, které se zabývaly organizací, zákonnými normami krizového řízení a popisem
strategického řízení integrovaného záchranného systému (IZS),
mohou hejtmani krajů a starostové obcí využívat při koordinaci
záchranných a likvidačních prací krizový štáb (KŠ). Je to jejich
pracovní a poradní orgán, pokud budou koordinovat záchranné
a likvidační práce nebo provádět krizová opatření při vyhlášeném
krizovém stavu.
Krizový štáb se sice svolává při řešení mimořádné události a krizové situace, ale jeho členové jsou předem jmenováni vedoucím
krizového štábu. Krizový štáb plní dvě funkce:
- zajišťuje nepřetržitou práci, pokud to koordinace záchranných
a likvidačních prací vyžaduje
- projednává na svém zasedání zásadní postupy na úrovni strategického řízení při mimořádné události a navrhuje hejtmanovi kraje nebo starostovi obce postup či jeho rozhodnutí
Pro podporu zasedání a jednání krizového štábu slouží tzv. sekretariát, vytvořený zpravidla z oddělení nebo odboru, zabývajícího
se krizovým řízením na příslušném krajském úřadě nebo obecním úřadě. Svolání krizových štábů na pokyn vedoucího KŠ
provádí Krajské operační a informační střediska HZS (dále
KOPIS), které je dislokováno v Jihlavě. Proto je nutno, aby KOPIS vlastnilo aktualizované údaje o složení krizového štábu kraje
a obcí a údaje pro vyrozumění. Kraj Vysočina využívá databázi
elektronického portálu územních samospráv (ePUSA), ve kterém
jsou uvedeny kontakty na všechny samosprávné úřady v ČR. Pro
ORP v kraji Vysočina je v systému ePUSA vytvořena zvlášť podskupina Krizové řízení, v níž jsou uvedeny informace o složení
krizových štábů ORP a povodňových komisí včetně kontaktů na
jednotlivé členy. Jak již jsem uvedl v předcházejícím článku, který se zabýval zákonnou odpovědností starosty obce v oblasti krizového řízení, starosta obce odpovídá za připravenost obce k
řešení krizových situací, za údržbu a provoz informačních a komunikačních prostředků a pomůcek krizového řízení určených
Ministerstvem vnitra. Je proto velmi důležité, aby jakékoliv
změny kontaktů na obecních úřadech všech stupňů byly aktualizována v databázi e-PUSA (www.epusa.cz).
V případě dotazů k systému ePUSA kontaktujte odbor informatiky KrÚ, Klára Mayerová, tel. 564 602 348, e-mail mayerova.k@kr-vysocina.cz.
Struktura složení krizových štábů je stanovena nařízením vlády
č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst.8 a § 28 odst.5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů
(krizový zákon), a jejich činnost je podrobněji popsána ve „Směrnici Ministerstva vnitra č. j.: PO-365/IZS-2004“ ze dne 8. října
2004, kterou se stanovují jednotná pravidla organizačního uspořádání krizového štábu kraje a obce, jeho uvedení do pohotovosti,
vedení dokumentace a některé další podrobnosti.
Krizový štáb kraje Vysočina byl ustanoven usnesením bezpečnostní rady kraje dne 26. 2. 2002. V jeho čele stojí hejtman kraje a jeho členové jsou členové bezpečnostní rady kraje, zástupci
složek IZS a další oborníci s ohledem na druh řešení mimořádné
události nebo krizové situace. Právě při sestavování KŠ je nutno mít na zřeteli možnosti vzniku mimořádných situací na úze-

mí kraje či obce a dle toho řešit personální obsazení odborníky.
Jednání KŠ se řídí schváleným jednacím řádem a zpracovanou
dokumentací. Z uvedeného vyplývá ta skutečnost, že při vzniku
mimořádné situace, kdy vedoucí krizového štábu rozhodne o jeho
svolání, není nutno svolávat všechny členy. Ve většině případů
jsou svoláni členové bezpečnostní rady a vybraní členové-odborníci dle vzniklé situace.
Krizové štáby určených obcí (ve smyslu § 15 odst. 4 pís. a) zákona č. 240/2000 Sb.), jejich složení a určení je obdobné jako
u krajů. V čele KŠ stojí starosta obce. Základní úkol KŠ obce je
opět shodný s krajem, a to nepřetržité zabezpečování pracovního, poradního a informačního servisu pro rozhodování vedoucího krizového štábu při krizových stavech nebo rozhodne-li se
vedoucí krizového štábu k jeho využití při koordinaci záchranných a likvidačních prací. Starostové ostatních obcí mohou zřídit své krizové štáby s ohledem na potenciální nebezpečí reálně
existující nebo ohrožující území obce. Jedná se např. o obce, které
mohou být ohroženy průmyslovými provozy s uloženými škodlivinami, obce v zóně havarijního plánování JE Dukovany, obce,
jejichž území je ohroženo povodňovými stavy atd. S charakterem možného ohrožení seznamuje obce hasičský záchranný
sbor kraje.
Počet a dobu zasedání krizového štábu volí jeho vedoucí podle
potřeby. Na zasedání se hodnotí daná situace, navrhují se řešení
a přijímají rozhodnutí k jejich uskutečnění. Vychází se ze skutečnosti, že vedoucí složek, které plní úkoly při záchranných a likvidačních pracích, musí rozhodnutí přijatá v KŠ přenést na své
podřízené výkonné složky a nemohou nepřetržitě zasedat v krizovém štábu.
Po ukončení činnosti okresních úřadů, byly přeneseny významné
kompetence v oblasti krizového řízení na obce s rozšířenou působností, a to hlavně v tom smyslu, že obecní úřady obcí s rozšířenou působností zajišťují připravenost svého správního obvodu na
mimořádné události, provádění záchranných a likvidačních prací a ochranu obyvatelstva. Zásady komunikace v krizovém řízení
jsou znázorněny na přiloženém schématu. Pro obce je prvotním
partnerem obec s rozšířenou působností, na kterou se obrací v
případě, že nestačí vlastními silami a prostředky čelit následkům
mimořádné události. Následně obec s rozšířenou působností vyžaduje pomoc prostřednictvím OPIS HZS na kraji.
V sérii článků, které popisovaly problematiku krizového řízení,
jsem shrnul základní právní normy a zásady činnosti v této oblasti. Byť tato problematika není každodenním jevem, jak ukázaly
zkušenosti posledních let, nelze ji z reality života zcela vyloučit.
Naopak stále více přibývá ať již přírodních jevů nebo jevů vyvolaných činností lidstva, které vyžadují řešení situace činností IZS
či s pomocí krizové legislativy.
Proto ustanovené a připravené orgány krizového řízení mohou v
případě nutnosti svojí činností značně zmírnit či odvrátit následky mimořádných událostí či krizových situací, a tím ochránit majetek a životy spoluobčanů.
 Jan Murárik, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 564 602 131, murarik.j@kr-vysocina.cz
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Dotazy ke správnímu řádu
10. část

Milí čtenáři,
v dnešním příspěvku bych se ráda zastavila u dvou otázek – jednak je to charakter osmidenn í lhůty dle § 79 odst. 4 SŘ a jednak
problematika přezkumu rozhodnutí odvolacího orgánu, kterým
bylo přezkoumáno usnesení orgánu prvoinstančního.
1. Charakter lhůty pro uplatnění nákladů řízení
V § 79 odst. 4 správní řád uvádí, že „…správní orgán hradí hotové
výdaje a ušlý výdělek jiným osobám zejména v souvislosti s výkonem funkce opatrovníka a s opatřováním podkladů pro vydání
rozhodnutí. Nárok na náhradu musí být u správního orgánu uplatněn do 8 dnů poté, co náklady vznikly, jinak zaniká.“
Již při prvním čtení tohoto ustanovení nelze přehlédnout ryzí formu zásady koncentrace. Ta ukládá jiné osobě uplatnit svůj nárok
na náhradu nákladů řízení ve stanovené osmidenní lhůtě a současně zakazuje správnímu orgánu nahradit náklady řízení, pokud
nárok byl uplatněn až po uplynutí této lhůty.
V praxi však vyvstává otázka. Postačí, když bude v poslední
den lhůty podána poštovní zásilka obsahující „nárok“ držiteli
poštovní licence (nebo zvláštní poštovní licence), či je nutné,
aby byl v poslední den lhůty „nárok“ uplatněn přímo u správního orgánu?
Při hledání odpovědi na tuto otázku je potřeba vycházet z povahy „nároku“.
A protože nárok na náhradu nákladů řízení není nárokem procesním, nemá ani osmidenní lhůta procesní charakter. Nemůžeme tudíž použít pravidlo obsažené v ustanovení § 40 odst. 1 písm. d) SŘ
(které se vztahuje pouze na procesní úkony účastníků) a dospíváme
k závěru, že nestačí, je-li poštovní zásilka obsahující „nárok“
v poslední den lhůty podána držiteli poštovní licence.
Nárok na uplatnění náhrady nákladů má jednoznačně hmotněprávní charakter. Proto je třeba vycházet z ustanovení § 37 odst. 6
SŘ a uplatnit je tak, aby nejpozději v poslední den lhůty poštovní zásilka obsahující „nárok“ správnímu orgánu došla.
Závěrem bych ještě chtěla ve vztahu k institutu opatrovnictví
upozornit na skutečnost, že zmiňovaná osmidenní lhůta běží
zvlášť pro každý úkon, který opatrovník v řízení činí, a je tedy třeba u každého nároku na náhradu nákladů řízení samostatně zkoumat, zda byl uplatněn včas.
2. Problematika rozhodnutí o odvolání proti usnesení
V praxi správních orgánů se také můžeme setkat se situací, kdy
se účastník řízení (nebo jiná dotčená osoba) odvolá proti usnesení. Odvolací orgán v takovém případě rozhoduje o odvolání rozhodnutím.
Tím se dostáváme k otázce, zda je takové rozhodnutí odvolacího orgánu následně přezkoumatelné v rámci přezkumného řízení podle § 94 an. SŘ.
Správní řád zcela srozumitelně a jednoznačně řeší přezkum usnesení, když stanovuje, že usnesení samostatně přezkoumávat nelze
a jejich přezkum lze provádět pouze v rámci řízení týkajícího se
přezkumu rozhodnutí ve věci. Důvodnou výjimkou jsou pouze
usnesení, jimiž se řízení končí, tj. usnesení o odložení (§ 43 SŘ)
a usnesení o zastavení (§ 66 SŘ).

Ne zcela jasná však zůstává navazující otázka, zda připadá v úvahu přezkoumání usnesení tím způsobem, že správní orgán přezkoumá podle ustanovení § 94 an. rozhodnutí odvolacího orgánu
o odvolání proti usnesení.
Na první pohled SŘ přezkum pravomocných či předběžně vykonatelných rozhodnutí odvolacího orgánu (včetně rozhodnutí
o odvolání proti usnesení) nevylučuje ani nezakazuje. Kdybychom takovou možnost připustili, znamenalo by to, že možnost
přezkumu usnesení podle ustanovení § 94 an SŘ závisí na skutečnosti, zda bylo proti usnesení podáno odvolání.
Takovýto pozitivistický přístup ovšem neodpovídá účelu a smyslu přezkumného řízení, v důsledku čehož lze konstatovat závěr,
že rozhodnutí o odvolání proti usnesení nelze přezkoumat
podle ustanovení § 94 an. SŘ. Nelze se totiž ztotožnit s názorem,
že dotčená osoba podáním odvolání proti usnesení otevírá dveře
k následnému přezkumu tohoto usnesení, zatímco v případě, kdy
dotčená osoba odvolání nepodá, tímto svým postupem přezkum
usnesení vyloučí (resp. navodí situaci, kdy přezkum vylučuje přímo zákon – § 94 odst. 3 SŘ).
 Eva Šarapatková, odbor sekretariátu ředitele
telefon: 564 602 255, e-mail: sarapatkova.e@kr-vysocina.cz

Dotazy ke správnímu řádu
11. část

Jak má správní orgán postupovat v případě, že obdrží podání,
které není opatřeno podpisem podatele?
Ustanovení § 37 odst. 2 správního řádu stanovuje jako jednu z náležitostí jakéhokoliv podání vlastnoruční podpis osoby,
která podání vůči správnímu orgánu činí.
V této souvislosti se nabízí otázka dalšího postupu správního orgánu pro případ, že podatel své podání nepodepíše. Touto problematikou se také zabýval poradní sbor ministra vnitra k novému
správnímu řádu.
Správní orgán v první fázi postupuje stejně jako v případě jakékoliv jiné vady či nedostatku podání a ve smyslu § 37 odst. 3
správního řádu podle okolností podateli pomůže nedostatek odstranit (takový postup by připadal do úvahy zřejmě pouze
v případě, že by podatel byl osobně přítomen); častěji jej vyzve
k doplnění podpisu a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu.
V případě, že podatel na výzvu správního orgánu nereflektuje
a svůj podpis na podání nedoplní, má správní orgán na výběr ze
dvou možných přístupů, jak ve věci dále postupovat:.
1. Hledět (stejně jako v občanském soudním řízení) na podpis
podatele jako na nenahraditelný písemný projev konkrétní
fyzické osoby, která tím stvrzuje, že se ztotožňuje s obsahem
podání (že podání lze přičíst jí a nikoliv osobě jiné /srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 8. 1999, Soudní judikatura,
2/2000, s. 59/). Chybí-li vlastnoruční podpis, není stvrzeno, že
podatel se ztotožňuje s obsahem podání a správní orgán, nebyla-li náprava přes jeho výzvu zjednána, se nebude podáním
zabývat.
2. Skutečnost, že v podání chybí podpis, posuzovat s přihlédnutím k znalosti osoby podatele a obsahu podání. Tak bude-li po-
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datel úřední osobě znám a není pochybnosti, že jde o podání
jím učiněné, by chybějící podpis neměl bránit pokračování řízení. Naopak jde-li o osobu, která správnímu orgánu (úředním
osobám) není známa (např. ve velkých obcích), a vzhledem
k obsahu podání je třeba znát, zda dotyčná osoba skutečně
podání učinila. Chybějící podpis (po marném uplynutí lhůty k odstranění tohoto nedostatku) je důvodem k tomu, aby se
správní orgán podáním nezabýval.
Chybí-li u podání vlastnoruční podpis podatele, není stvrzeno,
že podatel se ztotožňuje s obsahem podání, a správní orgán, nebyla-li náprava přes jeho výzvu zjednána, se nebude podáním ve
většině případů zabývat.
Otázka přípustnosti zastoupení ustanoveného opatrovníka
V zákonem stanovených případech je povinností správního orgánu ustanovit účastníkovi řízení opatrovníka. V této souvislosti
se nabízí otázka, zda takto ustanovený opatrovník může využít
institutu zmocnění a v řízení se nechat na základě plné moci
zastupovat zmocněncem. Touto problematikou se zabýval rovněž poradní sbor ministra vnitra k novému správnímu řádu.
V novém správním řádu není (na rozdíl od zákona č. 71/1967 Sb.)
tato otázka přímo řešena. Jediným kriteriem výběru opatrovníka je podle § 32 odst. 4 správního řádu vhodnost osoby, přičemž
vhodnost spočívá ve schopnosti a předpokládané ochotě chránit
práva opatrovance. Zcela v souladu s tímto pojetím je potom
možnost opatrovníka, který se nemůže určitého procesního úkonu (např. ústního jednání) účastnit nebo se domnívá, že s ohledem
na povahu úkonu by ochrana zájmů opatrovance v tomto konkrétním případě byla zmocněncem zajištěna na vyšší úrovni, nechat
se zastoupit jinou osobou. Navíc lze vycházet z obecné zásady,
že každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nemůže
být nucen činit, co zákon neukládá.
Toto pojetí odpovídá ustanovení čl. 37 odst. 2 Listiny základních
práv a svobod, podle kterého má každý právo na právní pomoc
v řízení před soudy, jinými státními orgány či orgány veřejné
správy, a to od počátku řízení. Toto právo je třeba aplikovat i ve
vztahu k opatrovníkovi, neboť správní řád výslovně nepožaduje, aby opatrovník vykonával funkci osobně. Právo na právní
pomoc ve smyslu výše uvedeného ustanovení Listiny základních
práv a svobod nelze opatrovníkovi odepřít, protože opatrovník
nemusí být osobou znalou práva (pak by byl okruh potencionálních opatrovníků zásadním způsobem omezen), a pokud se dostane do složitější procesní situace, poskytnutí odborné právní
pomoci může být pro zajištění ochrany práv opatrovance žádoucí, či dokonce nezbytné.
Přestože zastoupení opatrovníka bude mít praktický význam spíše pro jednotlivé úkony v řízení či pro část řízení, nelze ale vyloučit ani možnost zastoupení pro celé řízení. Od situace, kdy
se opatrovník nechává zastoupit advokátem při výkonu své funkce, je třeba odlišit případy, kdy opatrovník jménem účastníka
zvolí zmocněnce přímo účastníkovi (např. advokáta ve složitém
řízení, ale v úvahu připadají i jiné osoby). Opatrovanec je pak
v řízení souběžně zastupován zmocněncem i opatrovníkem.
Opatrovník ustanovený správním orgánem má tedy možnost
se nechat ve správním řízení zastoupit na základě plné moci.

Soutěž Zlatý erb o nejlepší webové stránky a elektronické služby
měst a obcí je v roce 2007 uspořádána již podeváté. Kraj Vysočina ve spolupráci se Sdružením Zlatý erb vyhlásil začátkem ledna
páté krajské kolo soutěže, jejímž cílem je podpořit modernizaci
webových stránek měst a obcí kraje prostřednictvím rozvoje informačních služeb.
Na stránkách soutěže http://zlatyerb.obce.cz na portálu Města
a obce online probíhal příjem tzv. „ohlášení“, kterými se mohly
obce do soutěže Zlatý erb přihlásit, a upozornit tak na novinky na
svých webových stránkách. Uzávěrka příjmu ohlášení proběhla
v pátek 26. 1. 2007 a celkem se přihlásilo 10 měst a 28 obcí.
Letos se opět soutěžilo ve třech kategoriích:
a)
nejlepší webové stránky města
b)
nejlepší webové stránky obce
c)
nejlepší elektronická služba
Do 22. 2. 2007 bylo možné zasílat hlasy pro cenu veřejnosti krajského kola, během února pak odborná porota vyhodnotila a ocenila nejlepší stránky. Ceny vítězům krajského kola soutěže Zlatý
erb 2007 byly předány na slavnostním ceremoniálu za účasti zástupců kraje Vysočina dne 12. března 2007.
Výsledky krajského kola (podle kategorií)
Nejlepší webová stránka města:
1. místo: Moravské Budějovice
www.mbudejovice.cz
2. místo: Jaroměřice nad Rokytnou
www.jaromericenr.cz
3. místo: Havlíčkův Brod
www.muhb.cz
Nejlepší webová stránka obce:
1. místo: Okříšky
www.okrisky.cz
2. místo: Dobronín
www.dobronin.c
3. místo: Luka nad Jihlavou
www.lukanadjihlavou.cz
Nejlepší elektronická služba:
1. místo: Nové Město na Moravě: Lyžařské zpravodajství
2. místo: Nové Město na Moravě: Regionální informační síť
i Novoměstsko, Informační portál obcí Novoměstska
3. místo: Nová Říše: Katalog firem a služeb
Cena veřejnosti – obec Cikháj
www.cikhaj.cz
Vítězové jednotlivých kategorií postupují do celostátního kola,
které bude vyhodnoceno na konferenci ISSS dne 2. 4. 2007
v Hradci Králové.
Děkujeme členům poroty za úsilí, které hodnocení věnovali, a sponzorům věcných cen, firmám Autocont, CEDA, Geodis,
KMS / Gordic, M-SOFT, Impromat, Optokon a Webhouse.
Další podrobnosti, složení poroty a podrobný výpis bodů členů poroty naleznete na stránkách soutěže http://zlatyerb.obce.cz
> Krajské kolo.
Blahopřejeme a přejeme hodně štěstí všem postupujícím do celorepublikového kola!

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

 Martina Rojková, odbor informatiky
telefon: 564 602 341, e-mail: rojkova.m@kr-vysocina.cz
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Obnova silniční sítě na Vysočině
Kraj Vysočina v červenci loňského roku uzavřel s Evropskou investiční bankou smlouvu o poskytnutí úvěru v objemu 500 mil.
Kč na financováni oprav vybraných silnic II. a III. třídy. Pomocí
úvěru je garantováno, že kraj v letech 2006–2007 investuje do komunikací ve vlastnictví kraje minimálně 1 miliardu korun (z toho
500 mil. Kč z vlastních zdrojů) ke zlepšení jejich dosavadního stavu. Předpokládá se, že v rámci úvěrového financování bude takto
opraveno a rekonstruováno celkem 83 jmenovitých akcí o celkové
délce cca 600 km silnic.
V uplynulém roce kraj zahájil prostřednictvím krajských organizací Správ a údržeb silnic kraje Vysočina 1. fázi těchto oprav. Lze
kvitovat, že se průběžně daří naplňovat věcný záměr projektu ob-

novy silniční sítě kraje, v jehož rámci bylo prozatím dokončeno
24 silničních úseků ze 42 zahájených jmenovitých akcí. Ve finančním vyjádření bylo dosud na opravách proinvestováno přes
310 mil. Kč při čerpání úvěru od EIB ve výši 150 mil. Kč a celkem
bylo opraveno 126 kilometrů silnic.
Hlavní část Infrastrukturního projektu kraje se bude plnit v letošním roce, kdy do oprav a rekonstrukcí silnic bude vloženo nejméně 700 mil. Kč, z toho z prostředků od EIB 350 mil Kč. Zbývající
část bude reprezentována vlastními prostředky. V současné době
probíhají výběrová řízení na dodavatele akcí. Pokračování projektu s sebou ponese lokální dopravní omezení, o kterých bude veřejnost včas informována.

Přehled o plnění oprav silnic ve vlastnictví kraje dle jednotlivých okresů za rok 2006 (v tis. Kč)

Okres
Havlíčkův Brod
Jihlava
Pelhřimov
Třebíč
Žďár nad Sáz.
Kraj úhrnem

/

Souvislé opravy silnic II. a III. třídy dle projektu obnovy silniční sítě
z toho:
Délka opravených
Částka celkem
silnic v km
úvěr EIB
spoluúčast kraje
60 563
50 779
42 415
65 281
91 456
310 494

26 850
25 350
20 750
31 500
45 550
150 000

33 713
25 429
21 665
33 781
45 906
160 494

23,246
18,397
30,200
24,232
29,952
126,027

 Milan Palán, ekonomický odbor, telefon: 564602233, e-mail:palan.m@kr-vysocina.cz

Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém zasedání dne 27. 3. 2007 vyhlásilo čtyři nové grantové
programy z Fondu Vysočiny zaměřené na obnovu vybavení letních táborů, rozvoj cestovního ruchu a na oblast environmentální osvěty. Níže je uveden výčet vyhlášených grantových programů
a kontakt na odbory krajského úřadu, v jejichž gesci budou programy realizovány:
Tábory 2007 – 1 000 000 Kč – program na podporu obnovy vybavení letních táborů (odbor školství, mládeže a sportu,
Mgr. Petr Horký, tel.: 564 602 841, horky.p@kr-vysocina.cz; Mgr. Klára Sotonová, tel.: 564 602 842, sotonova.k@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 27. 04. 2007
Životní prostředí – zdroj bohatství Vysočiny 2007 – 1 300 000 Kč – program na podporu projektů v oblasti environmentální osvěty (odbor životního prostředí, Miroslav Janoušek, tel. 564 602 525, janousek.m@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 31. 05. 2007
Modernizace ubytovacích zařízení 2007 – 3 000 000 Kč – program na podporu rozšíření a regenerace skladby lůžek a
vybavenosti pokojů ubytovacích zařízení cestovního ruchu (odbor regionálního rozvoje, Ing. Renata Šimánková, tel.: 564
602 537, simankova.r@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 25. 05. 2007
Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2007 – 3 000 000 Kč – program na podporu budování a modernizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (odbor regionálního rozvoje, Ing. Renata Šimánková, tel.: 564 602 537, simankova.r@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 11. 05. 2007
Výzvy k předkládání projektů a veškeré informace ke grantovým programům včetně formuláře žádosti najdete na internetových stránkách kraje Vysočina www.kr-vysocina.cz nebo na www.fondvysociny.cz.
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Naděje dožití v kraji Vysočina je dlouhodobě jedna z nejvyšších
v ČR
Obyvatelstvo kraje Vysočina má vysokou šanci dožít se vyššího
věku, než činí průměr ČR. Novorození chlapci se mají podle statistik dožít v průměru 73,12 let. U dívek je naděje dožití při narození o 6 let vyšší. V mezikrajském porovnání je na tom Vysočina
velmi slušně. U mužů je střední délka života, což je jiný termín
pro naději dožití při narození, třetí nejvyšší po Praze a Královéhradeckém kraji. Střední délka života žen je pátá nejvyšší, při-

čemž lépe v této statistice vychází Praha, Jihomoravský, Zlínský
a Královéhradecký kraj.
Na okresní úrovní nejsou v kraji Vysočina velké rozdíly. Střední
délka života mužů i žen je nejvyšší v okrese Jihlava (73,42 resp.
79,49 let). Naděje na dožití při narození je nejnižší v okrese Pelhřimov (u mužů i žen), ovšem ve srovnání s republikovými čísly
je stále nadprůměrná.
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Naděje dožití mužů při narození v krajích ČR (průměr let 2000–2005) vyjádřená počtem očekávaných let
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Zdroj dat: Úmrtnostní tabulky za okresy ČR v období 2001 až 2005. ČSÚ Praha, 2007
 Václav Novák, odbor regionálního rozvoje, telefon: 564 602 542, e-mail: novak.v@kr-vysocina.cz
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Naděje dožití žen při narození v krajích ČR (průměr let 2000–2005) vyjádřená počtem očekávaných let
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Byla zahájena anketa
Zlatá jeřabina
Kraj Vysočina již třetím rokem pořádá anketu Zlatá jeřabina, jejímž cílem je propagovat
kulturní dění v našem regionu,
upozornit na širokou žánrovou
škálu aktivit, které v loňském
roce oslovily naše občany, a rovněž poukázat na úsilí, s nímž
je pečováno o bohaté kulturní
dědictví kraje. Vítanou novinkou letošního ročníku ankety,
která byla opětovně vyhlášena
ve dvou kategoriích Kulturní
aktivita a Péče o kulturní dědictví, je zveřejnění textových
a obrazových prezentací u jednotlivých nominací v rámci
hlasování na internetových
stránkách kraje (adresa http://
kultura.kr-vysocina.cz). Hlasovat je možno do 16. 4. 2007 buď
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prostřednictvím uvedených internetových stránek, nebo písemně na adresu Krajského
úřadu kraje Vysočina, odbor
kultury a památkové péče, Žižkova 57, 587 33 Jihlava s označením Zlatá jeřabina. V každé
kategorii lze podpořit pouze
jednu akci. Výsledky ankety
budou vyhlášeny Zastupitelstvem kraje Vysočina dne 15.
5. 2007 a prvním třem kulturním počinům v obou kategoriích, které získají nejvyšší počet
hlasů, bude spolu s Cenou kraje Vysočina udělena i finanční
odměna.
 Ivana Schallnerová, odbor
kultury a památkové péče
telefon: 564 602 409, e-mail:
schallnerova.i@kr-vysocina.cz

ANKETNÍ LÍSTEK

��������������
1.) Kategorie: Kulturní aktivita roku 2006
Název akce, pro kterou hlasujete:
…………………………………………………………………
2.) Kategorie: Péče o kulturní dědictví v roce 2006
Název akce, pro kterou hlasujete:
…………………………………………………………………
Jméno, příjmení, obec odesílatele:
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

CENA KRAJE VYSO�INA ZA KULTURNÍ PO�IN ROKU 2006 - SEZNAM NOMINOVANÝCH AKCÍ

Kategorie: Kulturní aktivita
Název akce
Architekt a památká� Pavel Janák a jeho odkaz pro sou�asnost - konference u
p�íleitosti 50. výro�í úmrtí Pavla Janáka / Pelh�imov
D�evo�ezání 2006 - 6. setkání �ezbá�� a betlémá�� / T�e�
Folkové prázdniny - 21. ro�ník festivalu / Nám�� nad Oslavou
Francouzsko-�eská hudební akademie - mistrovské kurzy váné hudby / Tel�
Hasi�ský festival dechových hudeb Pelh�imov 2006 a Dny záchraná�� /
Pelh�imov
Havlí�k�v Hydepark - happening p�i odhalení monumentu ke 185. výro�í
narození Karla Havlí�ka Borovského / Havlí�k�v Brod
Hodokvas na Rotejn� / Rotejn
Hra�kobraní - 1. ro�ník festivalu hra�ky z p�írodního materiálu / Kamenice nad
Lipou
Klarinetový festival na zámku v irovnici 2006 / irovnice
K�ídla 2006 - multikulturní festival / Nové M�sto na Morav�
Kulturní akce v Poetickém podkroví nad kavárnou U notá�e / Havlí�k�v Brod
Letní urnalistická kola Karla Havlí�ka Borovského 2006 / Havlí�k�v Brod
Mahler Jihlava 2006 - mezinárodní hudební festival / Jihlava
Mezinárodní festival dokumentárních film� - 10. ro�ník / Jihlava
Music gate Edgar - koncertní �innost klubu / Jihlava
Nocturno 2006 - 6. ro�ník hudebního festivalu / P�ibyslav
Novo�íské trúdlování - 2. ro�ník sout�e o nejlepí trúdl / Nová �íe
Podzimní kniní veletrh - 16. ro�ník / Havlí�k�v Brod
Prázdniny v Tel�i - 24. ro�ník festivalu nejen folkové hudby / Tel�
Setkání na Podhorácku - 4. ro�ník folklorního festivalu / Velká Bíte
Slavnosti irovnického jednoroce - st�edov�ké m�stské slavnosti / irovnice
Stamicovy slavnosti - hudební festival / Havlí�k�v Brod
St�edoevropské vlnobití - cyklus koncert� / �ár nad Sázavou
Tan�írna T�e� / T�e�

Kategorie: Pé�e o kulturní d�dictví
Název akce

Arnolec / postupná obnova kaple sv. Vendelína
Brtnice (Panská Lhota) / obnova fasády lod� kostela sv. Antonína
Paduánského
Budkov / obnova h�bitovní kaple
Byst�ice nad Perntejnem / celková obnova kostela Nejsv�t�jí Trojice
Dolní M�sto, Loukov, �e�ice / podlipnické kostely - postupná obnova
Havlí�k�v Brod / digitalizace Smetanova nám�stí (po�íta�ový model Zmizelé
nám�stí)
Horní Cerekev / obnova kany
Humpolec / Projekt staro�eská vesnice aneb Humpolecký keramický betlém
Chot�bo� / otev�ení nových stálých expozic v M�stském muzeu Chot�bo�
Jarom��ice nad Rokytnou / rekonstrukce zámecké kuchyn�
Jihlava / celková rekonstrukce radnice
Jihlava / rekonstrukce barokního hudebního sálu v Hotelu Gustav Mahler
Jihlava / výstava socha�e Jana Koblasy v Oblastní galerii Vyso�iny v Jihlav�
Korouné / obnova d�ev�né lávky
Lede� nad Sázavou / postupná obnova hradu Lede� nad Sázavou
Lipnice nad Sázavou / postupná obnova Kapitulního paláce hradu Lipnice nad
Sázavou
Luka nad Jihlavou / dokon�ení celkové obnovy zámku
Nám�� nad Oslavou / restaurování portálu vstupu na hlavní nádvo�í zámku
Nová �íe / celková obnova areálu premonstrátského klátera
Pelh�imov / restaurování Freskového sálu Muzea Vyso�iny Pelh�imov
Pelh�imov / restaurování hlavního oltá�e kostela sv. Bartolom�je
Pohle� / po�ádání výstav s doprovodným programem ve skanzenu Michal�v
statek
Polná / reinstalace kovové brány u bývalého pitálu na Sezimov� nám.
P�ibyslav / rekonstrukce starého pitálu �. p. 271
Tel� / d�m �. p. 31 (tzv. Tel�ský d�m)  celková obnova objektu a otev�ení
expozice v podzemních prostorách

T�ebí�ský operní festival - 1. ro�ník festivalu / T�ebí�
T�e�ské divadelní jaro - 45. ro�ník krajové p�ehlídky ochotnických divadelních
soubor� / T�e�
Tel� / postupná obnova parního mlýna
T�ebí� / celková rekonstrukce domu �. p. 19 (Travellers´ Hostel)
Tygrování - cyklus koncert� v kavárn� U Tyg�íka / Pelh�imov
White Stork - 5. bluegrassový festival / Luka nad Jihlavou
T�ebí� / model idovského ghetta (umíst�ný v Zadní synagoze)
Zámostí  letní kulturní festival / T�ebí�
Velká Losenice / celková obnova domu �. p. 30
Zaváté lép�je - vydání knihy a nato�ení filmového dokumentu o osudu socha�e
Jaroslava lezingera
irovnice / rekonstrukce zámeckého pýcharu
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Hodnocení spokojenosti obcí II. a III. stupně
s poskytovanou metodickou a odbornou pomocí
(pokračování z minulého čísla Zpravodaje)

Krajský úřad kraje Vysočina v
minulém roce přijal základní
strategické dokumenty – vizi
a sadu strategických cílů, kterými bude tuto vizi naplňovat.
Konkrétní kroky, odpovědnosti i harmonogram plnění určují
akční plány, jež jsou ke každému strategickému cíli zpracovány.
Jeden ze strategických cílů krajského úřadu se týká dosahování požadovaného stupně úrovně
metodické a odborné pomoci:
„Úroveň metodické pomoci poskytované obcím II. a III. stupně
bude mít v jednotlivých oblastech meziročně stejnou nebo
pozitivní tendenci.“
Metodickou a odbornou pomoc
poskytuje krajský úřad obcím
II. a III. stupně (tedy obcím
s pověřeným obecním úřadem
a obcím s rozšířenu působností) podle zákona o krajích i nad
jeho rámec. Cílem krajského
úřadu je zajistit a zvyšovat úroveň metodické a odborné pomoci a v této souvislosti také
nastavit a posílit vzájemnou komunikaci mezi obcemi a krajským úřadem.
V minulém čísle Zpravodaje jsme informovali o tom, že
jsme obce požádali o vyplnění elektronického anonymního dotazníku. Pracovníci obcí
v něm hodnotili úroveň metodické a odborné pomoci podle
stanovených kritérií (úplnost,
kvalita, četnost, forma) v jednotlivých oblastech, které vycházejí z působnosti odborů
krajského úřadu. K hodnocení
využili stupnici 1 až 5 (na stejném principu jako známkování
ve škole). Dále měli možnost
doplnit své připomínky, poznámky a náměty.
S ohledem na počet obcí, jež
se v jednotlivých oblastech do
dotazníkového šetření zapojily (přibližně 1/3 dotazovaných
obcí), nelze bohužel výsledky

považovat za zcela přesné vyjádření úrovně spokojenosti
s poskytovanou metodickou pomocí u všech obcí II. a III. stupně. Nicméně ke zjištění alespoň
přibližné úrovně spokojenosti,
a především k posílení komunikace a ke sběru informací, týkajících se nedostatků, požadavků
a návrhů na zlepšení, dotazníkové šetření posloužilo.
Obce II. a III. stupně ohodnotily celkovou úroveň poskytované metodické a odborné pomoci
ze strany krajského úřadu průměrnou známkou 1,88. Tuto
„velmi hezkou známku“ považujeme za pozitivní hodnocení
krajského úřadu jako celku a za
vysoko nastavenou laťku pro
naši činnost, která bude pravidelně hodnocena i v následujících letech.
Pokud se zaměříme na detailnější zkoumání této hodnoty
z hlediska stanovených kritérií,
pak zjistíme, že rozdíly mezi
hodnocením úplnosti, kvality,

četnosti a formy poskytované
metodické pomoci jsou minimální. Nejvíce jsou obce spokojeny s kvalitou a obsahem
poskytované metodické pomoci (známka 1,78), nejméně pak
s četností a včasností metodické pomoci (známka 2,06) – viz
graf č. 1.
Z výsledků hodnocení jednotlivých oblastí (resp. odborů
KrÚ) vyplývá, že obce II. a III.

stupně jsou s úrovní metodické
a odborné pomoci v průměru
velmi spokojeny. Většinu oblastí pracovníci obcí ohodnotili průměrnou známku lepší
než 2. Při interpretaci výsledků
hodnocení za je dnotlivé oblasti je nutné zohlednit nízkou návratnost dotazníků, což může
mít vliv na objektivitu celkového hodnocení (viz tabulka).
Kompletní výsledky hodnoce-
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Celkové průměrné hodnocení spokojenosti obcí s úrovní metodické a odborné pomoci
v jednotlivých oblastech v roce 2006
(známkování 1–5)
Vráceno dotazníků

% návratnosti

Celkov hodnocení
(známkování 1–5)

celkové hodnocení tajemníkem

14

53,8

1,84

doprava a silniční hospodářství

16

61,5

2,72

finance a ekonomika

6

23,1

2,35

informatika

5

19,2

1,55

interní audit

3

60,0

1,42

kontrola

2

7,7

1,63

kultura, památková péče

6

23,1

1,25

lesní, vodní hospodářství, zemědělství

7

26,9

1,43

regionální rozvoj

6

23,1

1,88

krizové řízení

7

26,9

2,04

správní řád a živnostenský úřad

10

38,5

1,78

sociální věci, zdravotnictví

8

30,8

1,81

školství

5

19,2

1,50

územní plánování, stavební řád

11

42,3

1,80

Oblast

životní prostředí

6

23,1

1,54

celkem ze KrÚ

112

30,8

1,88
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ní metodické a odborné pomoci
včetně připomínek, poznámek
a námětů na zlepšení dostali
k dispozici odpovědní vedoucí
odborů krajského úřadu.
U nejčastěji vznášených připomínek obcí by mělo dojít v následujícím období ke zlepšení
metodické a odborné pomoci
– samozřejmě v mantinelech,
ve kterých se jednotlivé odbory
mohou pohybovat (jde zejména
o legislativní překážky). S výsledky hodnocení budou seznámeni i tajemníci obecních
úřadů na pravidelné poradě.
Na závěr bychom chtěli velmi
poděkovat kolegyním a kole-

gům z jednotlivých úřadů obcí
II. a III. stupně za jejich spolupráci a poskytnutí zpětné vazby
i za jejich připomínky i náměty. Věříme, že takový typ naší
vzájemné komunikace přispěje
k udržení nebo zvýšení úrovně
poskytované metodické a odborné pomoci směrem k obcím
II. a III. stupně, a pomůže nám
tak naplňovat i naší vizi a strategické cíle v mnohem širších
souvislostech.
 Eva Janoušková, odbor interního auditu
telefon 564 602 150, e-mail:
janouskova.e@kr-vysocina.cz

Odbor životního
prostředí

Naplňování cílů „Plánu
odpadového hospodářství kraje
Vysočina“
Kraj Vysočina schválil na svém
zastupitelstvu dne 27. července
2004 svůj plán odpadového
hospodářství, jehož závaznou
část vyhlásil jako obecně závaznou vyhlášku. Z této vyhlášky vyplývají pro obce, jako
původce komunálních odpadů,
povinnosti, jakými jsou např.
snížení ukládání biologicky
rozložitelné složky komunálních odpadů na skládku (na
75 % hmotnostních do roku
2010 a 50 % hmotnostních do
roku 2013), zvýšení materiálového využívání komunálních odpadů na 50 % do roku
2010, nebo snížení skládkování
všech odpadů o 20 %. Některé z těchto cílů se nedaří naplňovat, a proto kraj Vysočina
z iniciativy náměstka hejtmana
Ing. Pavla Hájka svolal poradní zasedání obcí s rozšířenou
působností a pověřených obcí
spolu se svozovými firmami.
Zde jednotlivé spádové oblasti působící v odpadovém hospodářství prezentovaly své

představy naplňování cílů
plánu odpadového hospodářství, a zejména zde byla
představena metoda zpracování zbytkového komunálního
odpadu technologií mechanicko-biologického zpracování
odpadů (MBÚ). Výsledkem
tohoto zasedání je vytvoření pracovní skupiny za účasti
náměstka hejtmana Ing. Pavla Hájka, pracovníků odboru
životního prostředí a zástupců obcí a firem, která se bude
zabývat praktickým řešením
problematických otázek vznikajících při naplňování plánu odpadového hospodářství,
např. optimalizace rozmístění
zařízení MBÚ v kraji, zařízení
ke zpracování termicky využitelné složky komunálních odpadů vznikajících v zařízení
MBÚ apod.
 Zdeněk Fixa, odbor životního prostředí
telefon: 564 602 516, e-mail:
fixa.z@kr-vysocina.cz

Odbor dopravy
a silničního hospodářství

Zásady zastupitelstva kraje pro
poskytování dotací na pasparty
místních komunikací
ODSH v roce 2005 provedl šetření u obcí kraje Vysočina na vedení evidence místních komunikací. Bylo obesláno všech 704 obcí
kraje. Vedení těchto paspartů znázorňuje následující tabulka.
Počet dotazovaných obcí
Počet obdržených odpovědí
z toho: počet obcí s vyhovujícími pasporty
počet obcí s nevyhovujícími pasporty
počet obcí, které nevedou pasporty

704
409
56
156
197

100 %
58 %
14 %
38 %
48 %

Na základě tohoto šetření a vzhledem k tomu, že povinnost vést
pasporty vyplývá ze zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 104/1997 Sb.,
kterou se tento zákon provádí, navrhl ODSH „Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na pasporty místních
komunikací“.
Dne 27. 2. 2007 doporučila rada kraje usnesením č. 0299/09/
2007/RK zastupitelstvu kraje, jež se bude konat dne 27. 3. 2007,
ke schválení „Zásady zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na pasporty místních komunikací“.
Na základě těchto zásad budou moci obce v kraji Vysočina žádat o poskytnutí dotace na vyhotovení nových pasportů nebo aktualizaci stávajících paspotrů. Podrobnosti a podmínky budou
stanoveny ve výše uvedených zásadách včetně způsobu vyhodnocování žádostí obcí o tyto dotace.
Tato informaci je podávána v předstihu, byť zásady ještě nebyly
Zastupitelstvem kraje Vysočina schváleny (jednání ZK má proběhnout 27. března 2007), ale vzhledem k termínu podávání žádostí, to je 16. dubna příslušného kalendářního roku, je snaha na
tuto možnost předem upozornit.
 Ivana Ševecová, odbor dopravy a silničního hospodářství
telefon: 564 602 237, e-mail: sevecova.i@kr-vysocina.cz
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Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva kraje
č. 1/2007 konaného dne 13. 2. 2007
Usnesení 0001/01/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 13. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0002/01/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje volí Hanu Žákovou, RSDr.
Karla Tvrdého ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 1/2007.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 13. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0003/01/2007/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 sekretariátu hejtmana, termín: 13. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0004/01/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí ■ zprávu
o činnosti rady kraje ■ zprávu o plnění usnesení zastupitelstva kraje za druhé
pololetí roku 2006, schvaluje navrhovaná řešení dle materiálu ZK-01-2007-03,
př. 1.
odpovědnost: rada kraje, termín: 13. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0005/01/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci
o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitelka krajského úřadu, termín: 13. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0006/01/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje si vyhrazuje v souladu
s § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, rozhodnutí o poskytnutí daru pro pozůstalé obětí a oběti v Nemocnici
Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci, uvedené v materiálu ZK-01-2007-85,
př. 1, rozhoduje poskytnout dar dle materiálu ZK-01-2007-85, př. 2 pro pozůstalé obětí a oběti v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci, uvedené
v materiálu ZK-01-2007-85, př. 1, a to ve výši dle materiálu ZK-01-2007-85, př.
1, schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví,
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky 5492 – Dary obyvatelstvu
pro pozůstalé obětí a oběti v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci, dle přílohy ZK-01-2007-85, př. 1, v celkové výši 1 060 tis. Kč při současném
snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti j. n., položka
– Nespecifikovaná rezerva, ve výši 1 060 tis. Kč.
odpovědnost: OSVZ, odbor ekonomický, termín: 31. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0007/01/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům
zastupitelstva dle materiálu ZK-01-2007-05, př. 1.
odpovědnost: OSH, termín: 13. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0008/01/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje ruší usnesení č. 0098/02/
2005/ZK, rozhoduje v souladu s § 35 odst. 2 písm. s) zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytovat peněžitá plnění spojená s výkonem funkce členů výborů, komisí a zvláštních orgánů fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva, ve výši a za podmínek
stanovených čl. 9 odst. 2 Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování
cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor, termín: 13. 2.
2007
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0009/01/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje ruší tu část usnesení
č. 0357/06/2005/ZK, ve které zastupitelstvo rozhodlo o poskytování jiného peněžitého plnění členům řídicích výborů Fondu Vysočiny ve výši a za podmínek
stanovených čl. 6 odst. 7 Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování
cestovních náhrad členům zastupitelstva č. 3/05 ze dne 29. 3. 2005, rozhoduje

poskytovat jiné peněžité plnění členům řídicích výborů Fondu Vysočiny ve výši
a za podmínek stanovených čl. 9 odst. 2 Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro
poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor, termín: 13. 2.
2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0010/01/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout neinvestiční dotaci obci Věžná, IČ 599921, na odstranění povodňových škod ve
výši 8 021 Kč dle materiálu ZK-01-2007-08, př. 1, schvaluje zvýšení výdajové části rozpočtu kraje kapitola Požární ochrana a integrovaný záchranný systém, § 5269 Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy
o částku 8 021 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409
Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva, o částku
8 021 Kč za účelem poskytnutí dotace obci Věžná, IČ 599921, na odstranění povodňových škod podle materiálu ZK-01-2007-08.
odpovědnost: sekretariát hejtmana, ekonomický odbor, termín: 15. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0011/01/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Pracovní program na roky 2006–2009 dle materiálu ZK-01-2007-09, př. 1.
odpovědnost: ředitelka KrÚ kraje Vysočina, zodpovědní koordinátoři, OSH,
termín: průběžně po dobu platnosti PP
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0012/01/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí rozpis finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí kraje Vysočina na rok 2007
dle materiálu ZK-01-2007-10, př. 1.
odpovědnost: ekonomický odbor, termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0013/01/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje si vyhrazuje schválit Statut
Fondu strategických rezerv Vysočiny, schvaluje Statut Fondu strategických rezerv Vysočiny dle materiálu ZK-01-2007-11, př. 1.
odpovědnost: ekonomický odbor, termín: 13. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0014/01/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje zapojení části
přebytku hospodaření kraje Vysočina za rok 2006 v celkové výši 24 893 tis. Kč
do rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007 dle materiálu RK-05-2007-12, př. 1.
odpovědnost: ekonomický odbor, termín: 30. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 31 hlasy, proti 0, zdrželo se 7.
Usnesení 0015/01/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemky par. č. 1033/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 347 m²
a par. č. 1033/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 456 m² v k. ú.
Český Herálec a obci Herálec vzniklé dle GP č. 420-219/2006 z vlastnictví kraje
Vysočina do vlastnictví obce Herálec, schvaluje Dodatek č. 65 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-01-2007-13, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0016/01/2007/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: 30. 4. 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0017/01/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 67 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-01-2007-15, př. 1.
odpovědnost: Odbor majetkový, termín: 30. 4. 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0018/01/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést pozemek par. č. par. č. 2745/4 – vodní plocha o výměře 25 m² v k. ú. a obci Humpolec
z vlastnictví Vysočiny do vlastnictví CTP Invest, spol. s r.o., Humpolec, Central
Trade Park D1 1571, PSČ 396 01, za kupní cenu 2 500 Kč, schvaluje dodatek č.
68 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2007-16, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 4. 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0019/01/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemky par. č. 3009/71 – ost. pl., ost. kom. o výměře 902 m², par. č. 3009/72
– ost. pl., zeleň o výměře 402 m², par. č. 3009/73 – ost. pl., ost. kom. o výměře 63
m², par. č. 3009/74 – ost. pl., ost. kom. o výměře 292 m² a par. č. 3009/75 – ost.
pl., zeleň o výměře 123 m² vše v k. ú. a obci Velká Bíteš vzniklé dle GP č. 152391/2006 z vlastnictví Vysočiny do vlastnictví města Velká Bíteš, schvaluje dodatek č. 69 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-01-2007-17, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: březen 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0020/01/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ převést darem
pozemek par. č. 2404/7 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 15 m² v k. ú.
obci Havlíčkův Brod vzniklý dle GP č. 5278/50/2006 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod ■ nabýt darem pozemek par. č. 3755/136
– ost. plocha, ost. komunikace o výměře 90 m² vzniklý dle GP č. 5278/50/2006
a stavbu autobusového zálivu na tomto pozemku a na pozemku par. č. 2404/8
– ost. plocha, ost. komunikace v k.ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví města
Havlíčkův Brod do vlastnictví kraje Vysočina, schvaluje dodatek č. 70 Zřizovací
listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2007-18, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0021/01/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ převést darem
pozemky par. č. 4487/5 o výměře 37 m², par. č. 4487/6 o výměře 18 m², par. č.
4653/6 o výměře 140 m², par. č. 4653/7 o výměře 89 m², par. č. 4653/9 o výměře
243 m², par. č. 4653/10 o výměře 554 m², par. č. 4653/11 o výměře 208 m², par. č.
4653/12 o výměře 315 m², par. č. 4653/13 o výměře 234 m², par. č. 4653/14 o výměře 394 m², par. č. 4653/15 o výměře 193 m², par. č. 4653/16 o výměře 90 m²,
par. č. 4653/17 o výměře 413 m², par. č. 4653/18 o výměře 72 m², par. č. 4653/19
o výměře 191 m², par. č. 4653/20 o výměře 211 m² vzniklé dle GP č. 2566-180/
2005 v katastrálním území a obci Chotěboř z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř ■ nabýt darem pozemek par. č. 4653/22 o výměře 30 m²
v katastrálním území a obci Chotěboř vzniklý dle GP č. 2566-180/2005 z vlastnictví města Chotěboř do vlastnictví kraje Vysočina, schvaluje ■ dodatek č. 71
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2007-19, př. 1 ■ dodatek č. 72 Zřizovací listiny Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-012007-19, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: červen 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0022/01/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemky par. č. 1902/12 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 378 m² a par. č.
1902/11 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 397 m² v k. ú. Věžná na
Moravě a obci Věžná vzniklé dle GP č. 182-123/2006 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Věžná, schvaluje dodatek č. 73 Zřizovací listiny Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-012007-20, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: březen 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0023/01/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ převést darem
díl „a“ pozemku par. č. 408 o výměře 7 m² a pozemek par. č. 408/2 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 33 m², oba v k. ú. a obci Pokojovice vzniklé dle GP č.
78-1659/2006 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Pokojovice ■ nabýt darem díl „c“ pozemku par. č. 123/4 o výměře 79 m² v k. ú. a obci Pokojovice
vzniklý dle GP č. 78-1659/2006 včetně stavby rozšíření silnice III/40513 na dílu
„c“ pozemku par. č. 123/4 v k. ú. a obci Pokojovice z vlastnictví obce Pokojovice
do vlastnictví kraje Vysočina, schvaluje dodatek č. 75 zřizovací listiny Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-012007-21, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: červen 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0024/01/2007/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: 30. 4. 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0025/01/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemek par. č. 1518/8 ostatní plocha, silnice o výměře 64 m² v k. ú. Křelovice
u Pelhřimova a obci Křelovice zaměřený geometrickým plánem č. 201-293/2006
z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Křelovice, schvaluje dodatek č.
78 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organice, dle materiálu ZK-01-2007-23, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: duben 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0026/01/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
díl „a“ o výměře 35 m² oddělený geometrickým plánem č. 2069 – 1/2007 z pozemku par. č. 3916/1 a sloučený do pozemku par. č. 3515 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Nové Město na Moravě, schvaluje dodatek č. 79
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organice
dle materiálu ZK-01-2007-24, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: duben 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0027/01/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt darem pozemek par. č. 856/11 – ost. plocha, silnice o výměře 69 m² vzniklý dle GP č. 102253/2006 a stavbu zastávkového pruhu na tomto pozemku v k. ú. a obci Benetice
z vlastnictví obce Benetice do vlastnictví kraje Vysočina, schvaluje dodatek
č. 80 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2007-25, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: březen 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0028/01/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést úplatně
pozemek par. č. 1121/163 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 641 m²
v k. ú. a obci Jihlava vzniklý dle GP č. 4083-11416/2006 z vlastnictví kraje Vysočina do spoluvlastnictví společností SILSTAP - silniční stavební práce, s. r. o., se
sídlem Jihlava, Kosovská 1122/16, PSČ 58601, IČ 25334611, a SILKO, s. r. o., se
sídlem Jihlava, Kosovská 16, IČ 60755075, za kupní cenu 448 700 Kč, schvaluje
dodatek č. 81 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organice, dle materiálu ZK-01-2007-26, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: duben 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0029/01/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ nabýt pozemky v k. ú. a obci Bohdalec dle materiálu ZK-01-2007-28, př. 1 darem z vlastnictví
obce Bohdalec do vlastnictví Vysočiny ■ převést pozemky v k. ú. a obci Bohdalec dle materiálu ZK-01-2007-28, př. 2 darem z vlastnictví Vysočiny do vlastnictví obce Bohdalec, schvaluje ■ dodatek č. 83 Zřizovací listiny Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2007-28,
př. 3 ■ dodatek č. 84 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2007-28, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0030/01/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemek par. č. 688/1 – ost. plocha, jiná plocha o výměře 10837 m² v k. ú. Zubří
u Nového Města na Moravě, obec Zubří z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Zubří, schvaluje dodatek č. 85 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby
silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2007-29, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 4. 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0031/01/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést úplatně STL plynovod a plynovodní přípojku vybudovanou v rámci stavby „SOUT
Chotěboř – Rekonstrukce ÚT a plynofikace HB, odloučené pracoviště u Sv. Jána
3612, Havlíčkův Brod“ z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví společnosti
Východočeská plynárenská, a. s., se sídlem Hradec Králové 4, Pražská 702, PSČ
50004, IČ 60108789, za kupní cenu 354 691 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 4. 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0032/01/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 5 Zřizovací listiny Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť dle
materiálu ZK-01-2007-32, př. 1.
odpovědnost: Odbor majetkový, termín: 31. 5. 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0033/01/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje změnit usnesení
0196/03/2005/ZK ve znění usnesení 0374/06/2005/ZK a usnesení 0112/02/2006/
ZK tak, že ■ v materiálu ZK-03-2005-33, př. 1 se místo pozemku par. č. 2192/15
v k. ú. Rudolec uvedou pozemky par. č. 2192/37 trvalý travní porost o výměře
1 016 m² a par. č. 2192/36 trvalý travní porost o výměře 244 m² oba v k. ú. Bohdalov a u pozemků par. č. 2193/15, par. č. 2192/9, par. č. 2192/37, par. č. 2192/36,
par. č. 2192/22, par. č. 2192/23 a par. č. 2194/2, vše v k. ú. Bohdalov, se místo ČR
– Pozemkového fondu ČR, ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a Jaroslava Krčála a Marie Krčálové uvádí nový vlastník obec Bohdalov
■ pozemky par. č. 2193/15, par. č. 2192/9, par. č. 2192/37, par. č. 2192/36, par.
č. 2192/22, par. č. 2192/23 a par. č. 2194/2, vše v k. ú. Bohdalov, budou převedeny z vlastnictví obce Bohdalov do vlastnictví kraje Vysočina úplatně za cenu
50 Kč/m².
odpovědnost: odbor majetkový, termín: duben 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0034/01/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ uzavřít smlouvy
o budoucích kupních smlouvách na pozemky v rozsahu, za ceny a s vlastníky dle
materiálu ZK-01-2007-35, př. 1 ■ uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi
městysem Havlíčkova Borová jako budoucím dárcem a krajem Vysočina jako budoucím obdarovaným na pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-01-2007-35, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 5. 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0035/01/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje změnit usnesení
č. 0509/08/2006/ZK tak, že položky nabytí pozemků pod pořadovými čísly uvedené v materiálu ZK-01-2007-36, př. 1 nahrazují položky nabytí pozemků pod
stejnými pořadovými čísly v materiálu ZK-08-2006-30, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0036/01/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt pozemky
pro stavbu silnice „II/602 hranice kraje – Pelhřimov, 3. stavba, 1–3 úsek“ v rozsahu, způsobem, za podmínek a ceny uvedené dle materiálu ZK-01-2007-37, př. 1
do vlastnictví kraje Vysočina, pověřuje radu kraje rozhodnout, v případě rozdílu
mezi cenou nabývaných pozemků navrženou dle materiálu ZK-01-2007-37, př. 1
a cenou dle znaleckých posudků vyhotovených na základě vyhlášky č. 540/2002
Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona
č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a Výměru MF ČR č. 1/2007, o změně kupní ceny.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0037/01/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout účelovou investiční dotaci Krajské správě a údržbě silnice Vysočiny, příspěvkové
organizaci, IČO 00090450, na akci „III/35433, III/35437, III/36049 Mostiště
– obnova krytu“ ve výši 9 000 000 Kč z kapitoly Doprava, schvaluje rozpočtové
opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2212 Silnice, položka 6351
Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 9 000 000 Kč
s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, při současném snížení kapitoly Nemovitý majetek, položka Investice v dopravě, § 2212 Silnice, rozpočet akce „III/35433,III/35437 Mostiště – obnova krytu“
o stejnou částku 9 000 000 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický, odbor dopravy, termín:
únor 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0038/01/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje bezúplatně nabýt stávající silnici I/34 v úseku od křižovatky se silnicí III/11253 v obci Ústrašín
(uzlový bod A023) až po nové napojení na silnici I/34 za místní částí Pelhřimova
Myslotín ve směru na Pelhřimov do vlastnictví kraje Vysočina po dokončení staveb „I/34 Ondřejov–Pelhřimov“ a „I/34 Božejov–Ondřejov“, jejichž investorem
je Ředitelství silnic a dálnic České republiky.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0039/01/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt bezúplatným převodem od České republiky – Ředitelství silnic a dálnic stavební objekty
C 112 Přeložka silnice II/411, C 113 Přeložka silnice III/4118, C 221 Propustek na
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silnici III/15226 v budoucnu vybudovaných v rámci stavby „I/38 Moravské Budějovice – obchvat“ do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 2009
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0040/01/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt bezúplatným převodem od České republiky – Ředitelství silnic a dálnic stavební objekty
■ SO 105 – Úprava silnice III/3509 ■ SO 121 (část) – Dopravní značení v budoucnu vybudovaných v rámci stavby „Silnice I/I34 Česká Bělá – obchvat“ do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0041/01/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít mezi
Vysočinou a městem Třešť smlouvu o společném postupu zadavatelů ve věci veřejné zakázky na stavební práce „III/4065 Třešť – ul. Čenkovská“ dle materiálu
ZK-01-2007-43, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 28. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0042/01/2007/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: 30. 4. 2007
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 1, zdržel se 0.
Usnesení 0043/01/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt koupí
a darem pozemky pod stavbou „II/403 Urbanov havárie mostu evid. č. 403–008“
v katastrálním území Urbanov a Žatec na Moravě v rozsahu, způsobem, za podmínek a ceny od vlastníků dle materiálu ZK-01-2007-33, př. 1, do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: červenec 2007
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0044/01/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje povýšit převod
prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet II/405 Jihlava-Příseka určený na financování projektu „II/405 Jihlava-Příseka“ o 50 000 000 Kč do
celkové maximální výše 120 000 000 Kč s tím, že prostředky budou uvolňovány
průběžně dle potřeby v roce 2007.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor
ekonomický, termín: únor 2007
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0045/01/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ snížit podporu
poskytnutou usnesením č. 0059/01/2006/ZK ze dne 14. 2. 2006 příjemci podpory uvedenému v materiálu ZK-01-2007-45, př. 3 na realizaci akce uvedené v materiálu ZK-01-2007-45, př. 3 o částku uvedenou v materiálu ZK-01-2007-45, př.
3, uzavřít Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce „Rozšíření a modernizace výrobní základny firmy Ekoplast Štancl, s. r. o.“ (reg. číslo
CZ.04.1.05/1.1.60.2/3360) ze dne 15. 5. 2006 dle materiálu ZK-01-2007-45, př. 2.
odpovědnost: ORR, termín: 30. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0046/01/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ o financování
projektu „Zkvalitnění systému informování turistů v kraji Vysočina“ dle materiálu ZK-01-2007-46, př. 1 ■ převést finanční prostředky ve výši max. 4 370 tis Kč
z Fondu strategických rezerv na nově zřízený bankovní účet.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický, termín: 23. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0047/01/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotaci ve výši 17 550 000 Kč Regionální radě regionu soudržnosti Jihovýchod za
podmínek stanovených ve „Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina“ podle materiálu ZK-01-2007-47, př. 1upr1.
odpovědnost: ORR, EO, termín: 30. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0048/01/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje zrušit rozhodnutí o poskytnutí podpory akci reg. č. CZ.04.1.05/4.1.62.3/4442 učiněné usnesením
č. 0298/04/2005/ZK ze dne 20. 6. 2006 příjemci uvedenému v materiálu ZK-012007-48, př. 1, ve výši 1 180 650 Kč.
odpovědnost: ORR, termín: 28. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0049/01/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vzor Dodatku
„Smlouvy o poskytnutí finanční podpory krajem Vysočina na spolufinancování
projektu podpořeného ze Společného regionálního operačního programu České
republiky 2004–2006“ mezi krajem Vysočina a ■ městem Bystřicí nad Pernštejnem, se sídlem Masarykovo náměstí 57, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, IČ
00294136, na projekt Turistické centrum Bystřice nad Pernštejnem (reg. číslo
CZ.04.1.05/4.2.00.1/0025) ■ městem Žirovnice, se sídlem Cholunská 665, 394 68
Žirovnice, IČ 00249505, na projekt „Žirovnice – regenerace zámeckého špýcharu“ (reg. číslo CZ.04.1.05/4.2.00.3/1349) ■ městem Bystřice nad Pernštejnem, se
sídlem Masarykovo náměstí 57, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, IČ 00294136,
na projekt „Návštěvnické centrum a informační systém cestovního ruchu Bystřicka“ (reg. číslo CZ.04.1.05/4.2.00.3/1372) ■ městem Telčí, se sídlem náměstí
Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč, IČ 00286745, na projekt „Rozvoj turistické
infrastruktury v Telči“ (reg. číslo CZ.04.1.05/4.2.00.3/1454) ■ obcí Těchobuzí, se
sídlem Těchobuz 60, 395 01 Pacov, IČ 00584061, pro projekt Probouzení Těchobuze (reg. číslo CZ.04.1.05/4.2.00.3/1355) dle materiálu ZK-01-2007-49, př. 3.
odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina, termín: 31. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0050/01/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí aktualizaci
Profilu kraje Vysočina dle materiálu ZK-01-2007-50, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 31. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0051/01/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Dodatek č. 1
k „Zásadám Zastupitelstva kraje Vysočina č. 15/05 pro poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina na zpracování projektové dokumentace pro další kola výzev do grantových schémat vyhlašovaných krajem Vysočina v programovacím
období 2004–2006“ podle materiálu ZK-01-2007-51, př. 1.
odpovědnost: ORR, termín: 30. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 28 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0052/01/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv ve výši max. 6 mil. Kč na zvláštní
účet kraje Realizace úspor energie s tím, že převod prostředků bude probíhat postupně v letech 2007–2008, ukládá odboru životního prostředí Krajského úřadu
kraje Vysočina, odboru majetkovému Krajského úřadu kraje Vysočina a oboru
regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina připravit projekt uvedený v materiálu ZK-01-2007-52, př. 1 k předložení do Operačního programu Životní prostředí.
odpovědnost: OŽP, OM, ORR, termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0053/01/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Dodatek č. 1
k „Zásadám Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007–2013 z rozpočtu
kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití“ dle materiálu ZK-01-2007-53,
př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, termín:
13. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0054/01/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ Dodatek č. 77
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, Kosovská 16, 586 01 Jihlava, dle materiálů ZK-01-2007-54, př. 1 a ZK-012007-54, př. 2 ■ Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových
práv a povinností Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace zřizované krajem Vysočina dle materiálu ZK-01-2007-54, př. 3, ruší Zásady
Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací správy a údržby silnic zřizovaných krajem Vysočina ze
dne 17. 5. 2005 č. 7/05.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor majetkový, termín: 14. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0055/01/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotace 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-012007-55, př. 1 a ZK-01-2007-55, př. 2.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický
odbor, termín: 13. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0056/01/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje prodloužit termín pro předložení závěrečného zprávy a vyúčtování poskytnuté dotace na realizaci stavby vodního díla „Kanalizace a KČOV Rudíkov“ Obci Rudíkov do 30.
4. 2007.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, termín:
30. 4. 2007
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0057/01/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje prodloužit termín pro předložení závěrečné zprávy a vyúčtování poskytnuté dotace na realizaci stavby vodního díla „Kanalizace a ČOV Želetava“ Obci Želetava do 31. 12.
2007.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, termín:
31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0058/01/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout investiční dotace obcím a dobrovolným svazkům obcí z kapitoly Zemědělství, §
2310 Pitná voda ve výši 11 688 800 Kč dle materiálu ZK-01-2007-58, př. 1 na realizace staveb vodních děl podpořených Ministerstvem zemědělství ČR v rámci programu 229 310 „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací“,
podprogramu 229 312 (výstavba a obnova vodovodů, úpraven vod a souvisejících
objektů).
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, termín:
31. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0059/01/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje prodloužit termín pro předložení závěrečné zprávy a vyúčtování poskytnuté dotace na realizaci stavby vodního díla „Kanalizace a ČOV Věžnice“ Obci Věžnice do 31. 12.
2007.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, termín:
31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0060/01/2007/ZK – Zastupitelstvu kraje rozhoduje ■ uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci projektu reg. č. CZ.04.1.03/
3.3.10.2/0007 dle materiálu ZK-01-2007-60, př. 1 ■ uzavřít Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci projektu reg. č. CZ.04.1.03/3.3.10.3/
0012 dle materiálu ZK-01-2007-60, př. 2.
odpovědnost: OŠMS, termín: do 31. 3. 2007 uzavřít dodatky s příjemci podpory
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Usnesení 0061/01/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést finanční prostředky ve výši 200 000 Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet
kraje Administrace GS 3.3 OP RLZ č. 4200097247/6800, a to za účelem předfinancování administrace grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání.
odpovědnost: OŠMS, OE, termín: 28. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0062/01/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje záměr označený
kódem 1A v materiálu ZK-01-2007-62, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, termín: do 28. 2. 2007 informovat školu a školské zařízení
Usnesení bylo přijato 24 hlasy, proti 8, zdrželo se 6.
Usnesení 0063/01/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít ■ Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce „Sociálně vzdělávací zaškolovací program Hele Hlína“ v rámci grantového schématu Podpora
sociální integrace v kraji Vysočina 2004–2006, č. smlouvy 2983, dle materiálu
ZK-01-2007-63, př. 1 ■ Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce
„Agentura podporovaného zaměstnávání – zavedení uceleného programu individuální podpory pro začlenění na trh práce v oblasti Havlíčkobrodska a Pelhřimovska“
v rámci grantového schématu „Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004–
2006“, č. smlouvy 2984, dle materiálu ZK-01-2007-63, př. 2 ■ Dodatek č. 2 Smlouvy
o poskytnutí podpory na realizaci akce „Specifická podpora zdravotně a mentálně postižených občanů“ v rámci grantového schématu „Podpora sociální integrace
v kraji Vysočina 2004–2006“, č. smlouvy 2985, dle materiálu ZK-01-2007-63, př. 3
■ Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce „Komunitní centrum Spirála“ v rámci grantového schématu „Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004–2006“, č. smlouvy 2987, dle materiálu ZK-01-2007-63, př. 4 ■ Dodatek
č. 1 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce „Dobrovolnické centrum Vysočina“ v rámci grantového schématu „Podpora sociální integrace v kraji Vysočina
2004–2006“, číslo smlouvy 4567, dle materiálu ZK-01-2007-63, př. 5 ■ Dodatek č. 1
Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce – „Zprovoznění integračního cen-
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tra pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace“ v rámci grantového schématu „Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004–2006“, číslo smlouvy 4575,
dle materiálu ZK-01-2007-63, př. 6 ■ Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí půjčky za
účelem průběžného financování akce „Dobrovolnické centrum Vysočina“ vybrané
v rámci grantového schématu „Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004–
2006“, dle materiálu ZK-01-2007-63, př. 7 ■ Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí
půjčky za účelem průběžného financování akce „Zprovoznění integračního centra
pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace“ vybrané v rámci grantového
schématu „Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004–2006“, dle materiálu
ZK-01-2007-63, př. 8.
odpovědnost: OŠMS, termín: do 31. 3. 2007 uzavřít dodatky s příjemci podpory.
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0064/01/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Dodatek č. 2 Zřizovací listiny příspěvkové organizace s názvem Havlíčkovo gymnázium, Havlíčkův
Brod, Štáflova 2063, dle materiálu ZK-01-2007-64, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: 28. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 28 hlasy, proti 7, zdrželi se 3.
Usnesení 0065/01/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ Dodatek č. 3 Zřizovací listiny Dětského domova, Nová Ves u Chotěboře 1 dle materiálu ZK-01-2007-65,
př. 1 ■ Dodatek č. 4 Zřizovací listiny Gymnázia Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě dle materiálu ZK-01-2007-65, př. 2 ■ Dodatek
č. 10 Zřizovací listiny Střední školy stavební Třebíč dle materiálu ZK-01-2007-65,
př. 3.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: 28. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 30 hlasem, proti 1, zdržel se 0.
Usnesení 0066/01/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ převést finanční
prostředky do výše 8 479 885 Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje
Půjčky na projekty EU č. 4200060188/6800 za účelem poskytování půjček na realizaci akcí podpořených v rámci 2. výzvy grantového schématu „Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004–2006“, finanční prostředky budou převáděny postupně
podle potřeby ■ převést finanční prostředky ve výši 244 578 Kč ze zvláštního účtu
kraje Sociální integrace č. 4200470080/6800 na zvláštní účet kraje určený pro administraci grantového schématu „Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004–
2006“ za účelem předfinancování projektů na administraci grantového schématu.
odpovědnost: OŠMS, OE, termín: realizovat platební postupy dle schválené dokumentace do ukončení realizace GS, tj. 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0067/01/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ převést finanční
prostředky do výše 500 000 Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje
č. 4200070060/6800 za účelem předfinancování aktivit projektu „Adaptabilní školy – další vzdělávání“, finanční prostředky budou převáděny postupně podle potřeby
■ převést finanční prostředky do výše 1 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv na
zvláštní účet kraje č. 4200070044/6800 za účelem předfinancování aktivit projektu
„Adaptabilní školy – počáteční vzdělávání“, finanční prostředky budou převáděny
postupně podle potřeby.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, termín: 30. 6.
2007
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0068/01/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení účelových prostředků pro Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami,
Leandra Čecha 152, Nové Město na Moravě, na 1. čtvrtletí 2007 na realizaci vyhlášeného rozvojového programu pro sportovní gymnázia a gymnázia s třídami se studijním oborem sportovní příprava na rok 2007 ve výši 286 353 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín: únor
2007
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0069/01/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje souhlasí se záměry změn ve
školském rejstříku, které jsou označené v materiálu ZK-01-2007-69, př. 1 kódy
1A,B, 1C,D, 2A.
odpovědnost: OŠMS, termín: 28. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0070/01/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotaci Krajskému sdružení ČSTV Vysočina, IČ 70927511 ve výši 740 tis. Kč. Z této
dotace obdrží Krajský šachový svaz Vysočina 100 tis. Kč, Krajský volejbalový
svazu Vysočina 140 tis. Kč a Krajský svaz ledního hokeje Vysočina 500 tis. Kč
na podporu finančního zabezpečení jejich projektů dle materiálu ZK-01-200770, př. 5.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín: bře-
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zen 2007
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0071/01/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ schválit zvýšení rozpočtu kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 – Využití volného času
dětí a mládeže, o částku 150 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva
a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva, o tuto částku za účelem poskytnutí dotace Radě dětí a mládeže kraje
Vysočina, IČ 26524783, na pokračování projektu „Letní tábory na Vysočině“ do
konce roku 2007 ■ poskytnout dotaci z rozpočtu kraje Vysočina (kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže) Radě dětí
a mládeže kraje Vysočina, Věžní 1, Jihlava, IČ 26524783, ve výši 150 tis. Kč na
pokračování projektu „Letní tábory na Vysočině“ do konce roku 2007.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, termín: 15.
3. 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0072/01/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotaci v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost pro Jihlavský plavecký klub Axis, Rošického 6, 586 04 Jihlava, IČ
634 38 216, na podporu účasti na MČR v plavání ve výši 11 250 Kč dle materiálu
ZK-01-2007-72, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, termín: 28.
2. 2007
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0073/01/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Dodatek č. 2
k Zásadám pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina v souladu s materiálem ZK-01-2007-73, př. 2.
odpovědnost: OKPP, termín: 13. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0074/01/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ poskytnout
dotace z rozpočtu kraje Vysočina (kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421
– Využití volného času dětí a mládeže) obcím v celkové výši 145 tis. Kč pro jimi
zřizované příspěvkové organizace na dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT, dle tabulky 2 materiálu ZK-01-2007-74, př. 1 ■ poskytnout dotaci
z rozpočtu kraje Vysočina (kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 – Využití
volného času dětí a mládeže) Krajské radě Asociace školních sportovních klubů
ČR, IČ 70925186 ve výši 370 tis. Kč na dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT dle tabulky 3 materiálu ZK-01-2007-74, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín: březen 2007
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0075/01/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ poskytnout
dotaci na pomoc při pořizování územně plánovací dokumentace 70 obcím kraje
z rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007, kapitoly Územní plánování, ORJ 7000,
par. 3635, v celkové výši 6 575 791,00 Kč, dle materiálu ZK-01-2007-75, př. 2 ■
neposkytnout dotaci na pomoc při pořizování územně plánovací dokumentace
obcím Tři Studně, Tis a Veselý Žďár dle materiálu ZK-01-2007-75, př. 3.
odpovědnost: OÚPSŘ, termín: 10. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0076/01/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení grantového programu „Leader Vysočiny 2007“ na podporu přípravy čerpání prostředků v rámci Programu rozvoje venkova ČR na období 2007–2013 dle materiálu
ZK-01-2007-76, př. 1, jmenuje ■ řídicí výbor grantového programu „Leader Vysočiny 2007“ ve složení: ODS – Martin Čížek, Josef Bakaj, KDU-ČSL – Jaroslav Poborský, Hana Žáková, KSČM – Josef Zahradníček, Milan Ustohal, ČSSD
– Zdeněk Chlád, Zdeněk Ryšavý, SNK – ED – Marie Černá, Zdeněk Jirsa ■
Zdeňka Jirsu předsedou řídicího výboru grantového programu „Leader Vysočiny
2007“ ■ garantem grantového programu „Leader Vysočiny 2007“ odbor regionálního rozvoje a Luďka Hrůzu zástupcem garanta s právem hlasovacím a Dušana Vichra s právem poradním, pověřuje Radu kraje Vysočina, aby v případě
rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: ORR, termín: 13. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0077/01/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení grantového programu „Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech 2007 – I“.
dle materiálu ZK-01-2007-77, př. 1, jmenuje ■ řídicí výbor grantového programu
„Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech 2007 – I.“ ve složení: ODS –
Ladislav Zelenka, Richard Kukla, KDU-ČSL – Tomáš Havlík, Milan Šulc, KSČM
– Milan Plodík, Pavel Hodač, ČSSD – Libor Joukl, Ivana Mojžyšková, SNK – ED
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– Libor Honzárek, Marie Černá ■ Marii Černou předsedou řídicího výboru grantového programu „Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech 2007 – I“ ■
garantem grantového programu „Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech 2007 – I“ odbor regionálního rozvoje a zástupcem garanta Olgu Wiesnerovou
s právem hlasovacím a Magdalénu Svatoňovou s právem poradním, pověřuje radu
kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: ORR, termín: červen 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0078/01/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení grantového programu „Jednorázové akce 2007“ dle materiálu ZK-01-2007-78, př. 1upr1,
jmenuje ■ řídicí výbor grantového programu „Jednorázové akce 2007“ ve složení: ODS – Karel Dvořáček, Hana Müllerová, KDU-ČSL – Petr Kesl, Michael Kubík, KSČM – Jaroslava Bambasová, Roman Ondrušek, ČSSD – Petr Krčál, Lucie
Zajícová, SNK – ED – Dana Svobodová, Otto Ondráček ■ Petra Kesla předsedou
řídicího výboru grantového programu „Jednorázové akce 2007“ ■ garantem grantového programu „Jednorázové akce“ odbor školství, mládeže a sportu a zástupce
garanta Kláru Sotonovou s právem hlasovacím a Pavlínu Zábranskou s právem poradním, pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OŠMS, termín: 13. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0079/01/2007/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení grantového programu na podporu výstavby a údržby sportovních a tělovýchovných zařízení
na území kraje Vysočina s názvem „Sportoviště 2007“ dle materiálu ZK-01-200779, př. 1, jmenuje ■ řídicí výbor grantového programu „Sportoviště 2007“ ve složení: ODS – Jan Nekula, Jiří Servít, KDU-ČSL – Pavel Pípal, Ladislav Bárta, KSČM
– Zdeněk Dobrý, Ladislav Brož, ČSSD – Miroslav Báňa, Bohumil Kovanda, SNK
– ED – Jindřich Skočdopole, Josef Bulušek ■ Jana Nekulu předsedou řídicího výboru grantového programu „Sportoviště 2007“ ■ garantem grantového programu
„Sportoviště 2007“ odbor školství, mládeže a sportu a zástupce garanta Vilibalda
Prokopa s právem hlasovacím a Petra Horkého s právem poradním, pověřuje radu
kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OŠMS, termín: 13. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0080/01/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení grantového programu „Diagnóza památek“ na podporu zpracování předprojektové dokumentace obnovy movitých a nemovitých kulturních památek kraje Vysočina
v objemu 500 tis. Kč dle materiálu ZK-01-2007-80, př. 1, jmenuje ■ řídicí výbor
grantového programu „Diagnóza památek“ ve složení: ODS – Jaroslava Hanáčková, Vladimír Bílek, KDU-ČSL – Hana Žáková, Karel Hájek, KSČM – Jan Slámečka, Pavel Šlechtický, ČSSD – Petr Pospíchal, Dagmar Zvěřinová, SNK – ED
– Jaroslav Huňáček, Olga Zachariášová ■ Hanu Žákovou předsedou řídicího výboru grantového programu „Diagnóza památek“ ■ garantem grantového programu „Diagnóza památek“ odbor kultury a památkové péče a Horymíra Kubíčka
zástupcem garanta s právem hlasovacím a Jaroslavu Panáčkovou s právem poradním, pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OKPP, termín: 13. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0081/01/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení grantového programu „Metropolitní sítě VII – 2007“ dle materiálu ZK-01-2007-81, př.
1, jmenuje ■ řídicí výbor grantového programu „Metropolitní sítě VII – 2007“ ve
složení: ODS – Josef Tomšovský, Jaroslav Makovec, KDU-ČSL – Jaroslav Hulák,
Josef Švec, KSČM – František Náhončík, Pavel Kalabus, ČSSD – Zdeněk Ryšavý,
Michal Šmarda, SNK – ED – Jaroslav Huňáček, Jiří Antonů ■ Jaroslava Huláka
předsedou řídicího výboru grantového programu „Metropolitní sítě VII – 2007“ ■
garantem grantového programu „Metropolitní sítě VII – 2007“ odbor informatiky a zástupcem garanta Petra Pavlince s právem hlasovacím a Martinu Rojkovou
s právem poradním, pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího
výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor informatiky, termín: 31.3.2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0082/01/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje o převodu příjmů
kraje Vysočina vyplývajících z plnění Dodatku č. 3 Smlouvy o řešení pilotního
projektu se společností EKO-KOM, a. s., schváleného radou kraje usnesením č.
0079/03/2007/RK ze dne 16. 1. 2007 ve výši 2 350 000 Kč do Fondu Vysočiny, dílčího cíle 4.2 Ekologicky a ekonomicky efektivní nakládání s odpady a finančních
prostředků ve výši 2 650 000 Kč do kapitoly Životní prostředí, §3727, schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se po přijetí prostředků od společnosti EKO-KOM,
a.s. převede částka 2 350 tis. Kč přímo do Fondu Vysočiny, dílčího cíle 4.2 Eko-

logicky a ekonomicky efektivní nakládání s odpady a o zbývající částku 2 650 tis.
Kč bude posílen rozpočet příjmů a výdajů kraje, kapitola Životní prostředí, § 3727,
vyhlašuje grantový program „Systém sběru a třídění odpadu 2007“ na podporu tvorby uceleného systému sběru a třídění komunálního odpadu dle materiálu
ZK-01-2007-82, př. 1, jmenuje ■ řídicí výbor grantového programu „Systém sběru a třídění odpadu 2007“ ve složení: ODS – Pavel Hájek, Miloslav Černý, KDU-ČSL – Luboš Rudišar, Michael Omes, KSČM – Bohumil Kotlán, Ivo Novotný,
ČSSD – Tomáš Koubek, Libor Smeták, SNK – ED – Jaroslav Huňáček, Pavel Gregor ■ Pavla Hájka předsedou řídicího výboru grantového programu „Systém sběru
a třídění odpadů 2007“ ■ garantem grantového programu „Systém sběru a třídění odpadu 2007“ odbor životního prostředí a zástupcem garanta Pavlu Bendovou
s právem hlasovacím a Evu Navrátilovou s právem poradním, pověřuje radu kraje,
aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor životního prostředí, termín: 28. února 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0083/01/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový program
„Čistá voda 2007“ dle materiálu ZK-01-2007-83, př. 1, jmenuje ■ řídicí výbor
grantového programu „Čistá voda 2007“ ve složení: ODS – Ivo Rohovský, Miloš Šťastný, KDU-ČSL – Jiří Havlíček, Jiří Blažek, KSČM – Jiří Vlach, Zdeněk
Dobrý, ČSSD – Miroslav Báňa, Zdeněk Smutný, SNK – ED – Jan Lapeš, Jaroslav
Wasserbauer ■ Iva Rohovského předsedou řídicího výboru grantového programu
„Čistá voda 2007“ ■ garantem grantového programu „Čistá voda 2007“ odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství a zástupcem garanta Jaroslava Mikynu
s právem hlasovacím a Radka Zvolánka s právem poradním, pověřuje radu kraje,
aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, termín: 30. 4.
2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0084/01/2007/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 sekretariátu hejtmana, termín: 13. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Informace

Novinky ve Sbírce zákonů
Změna zákona o sociálních
službách
V částce 12/2007 Sbírky zákonů vydané dne 20. 2. 2007 byl
publikován pod č. 29 zákon,
kterým se mění zákon č. 108/
2006 Sb., o sociálních službách,
zákon č. 135/2006 Sb., jímž se
mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím, zákon č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon
č. 100/1988 Sb., o sociálním
zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. Zákon nabývá
účinnosti dnem vyhlášení.

Informační systémy veřejné správy
V částce 188/2007 Sbírky zákonů vydané dne 1. 3. 2007
bylo v souvislosti s rozsáhlými změnami publikováno pod
č. 40 úplné znění zákona
č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné
správy a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 David Marek, oddělení
správních činností
telefon: 564 602 183, e-mail:
marek.d@kr-vysocina.cz

