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Mapové služby pro obce
Na webových stránkách kraje Vysočina v sekci věnované
GISu (Geografické informační
systémy) je zveřejněná služba, která zástupcům samospráv umožňuje přístup
k mapovým podkladům katastru nemovitostí a kvalitnímu
barevnému ortofotu (letecké snímky) kraje Vysočina.
Adresa pro vyhledání služby
je: http://gis.kr-vysocina.cz >
menu vlevo: Pro odborníky >
Autorizovaný přístup > Katastr nemovitostí a barevné ortofoto / Ortofotomapa 2004.
Aplikace GIS umožňuje přístup k hybridní katastrální
mapě (digitální KM s propojením do REN, KM digitalizovaná, oskenované sáhové KM
a mapy PK) a dále do barev-

né ortofotomapy Vysočiny
o rozlišení 0,2 m/px. To vše
na základě přístupového hesla. Toto heslo je stejné jako
při přihlašování na portál
územních samospráv ePUSA
– www.epusa.cz. Během uplynulých měsíců vám toto heslo
bylo sděleno písemně. V případě, že přihlašovací jméno
a heslo v budoucnu ztratíte,
můžete kontaktovat Kláru Mayerovou z odboru informatiky
KrÚ kraje Vysočina, e-mail:
mayerova.k@kr-vysocina.cz,
tel: 564 602 348.
Na portálu ePusa jsou vaše
kontaktní údaje k dispozici
nejen občanům, ostatním úřadům, ale i složkám Integrovaného záchranného systému.
Aktualizací údajů v ePUSA

splníte povinnost nahlásit své
kontaktní údaje operačním
střediskům Hasičského záchranného sboru. Vámi poskytnuté údaje jsou současně
využity i pro seznam krizových telefonních čísel, který pro komunikaci využívají
všechny složky Integrovaného
záchranného systému. Kontaktní údaje jsou dále využity
pro Portál veřejné správy, Hasičský záchranný sbor, Policii
České republiky, Ministerstvo fi nancí – fi nanční úřady
a pro informační systémy krajských úřadů.
 Klára Mayerová, odbor
informatiky, telefon: 564 602
348, e-mail: mayerova.k@kr-vysocina.cz
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Kraj podporuje ochranu obecního majetku
Zastupitelstvo kraje Vysočina
schválilo dne 27. 3. 2007 „Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací
na ochranu obecního nemovitého majetku v kraji Vysočina
v roce 2007“.
Cílem dotace je podpora a motivace obcí při zabezpečování
a ochraně obecního nemovitého majetku prostřednictvím opatření technické
ochrany vedoucích k minimalizaci
kriminogenních
podmínek (tj. rizikových
podmínek umožňující páchání trestné činnosti), kterými jsou zejména sociální
prostředí, technické pod-

mínky aj. Minimalizací kriminogenních podmínek je
sledováno omezení páchání
trestné činnosti a omezení
velikosti skupiny potenciálních či skutečných pachatelů
trestné činnosti.
Dotace může být poskytnuta
pouze na zajištění technické
ochrany nemovitého majetku obce (např. obecního úřadu, školy, požární zbrojnice,
knihovny atd.) v kalendářním roce 2007. Jedná se zejména o budovy, které nejsou
užívány k bydlení a dlouhodobě ke komerčním účelům.
Podporu je možno čerpat
i na zajištění technické

Cena veškerých nezbytných složek
zakázky
obec do 500 obyvatel
obec do 1 000 obyvatel
obec do 10 000 obyvatel
obec nad 10 000 obyvatel

Max. výše v %
60 %
50 %
40 %
35 %

ochrany objektů, jež má obec
v dlouhodobém nájmu nebo
je pověřena správou příslušné nemovitosti.
Technickou ochranou se rozumějí mechanické a elektronické prostředky určené k ochraně
budov. Dotace může být poskytnuta také na projektovou dokumentaci technické
ochrany.
Výše dotace činí podle velikosti obce 35–60 % z pořizovací ceny veškerých nezbytných
složek zakázky, tj. majetku,
dokumentace a instalace prvků
technické ochrany včetně DPH;
maximální výše dotace je však
50 000 Kč (viz tabulka).
Max. výše dotace v Kč
(včetně DPH)
50 000
50 000
50 000
50 000

Úplné znění schválených zásad je uveřejněno na internetové adrese www.kr-vysocina.cz.
 Josef Pokorný
Pokorný, odbor sekretariátu hejtmana, telefon 564 602 164, e-mail: pokorny.josef@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
NEPRODEJNÉ
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Poskytování finančních
příspěvků na vybrané činnosti
mysliveckého hospodaření
Poskytování příspěvků na vybrané činnosti mysliveckého hospodaření má již svoji historii a její současná podoba je dána celostátně platnými pravidly. Tato pravidla jsou pro letošní rok obsažena
v příloze č. 10 k zákonu č. 622/2006 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2007. Příspěvky jsou poskytovány ze státního
rozpočtu, resp. z rozpočtu Ministerstva zemědělství. Na poskytnutí příspěvků není právní nárok, nicméně v minulých letech žadatelé, kteří i příspěvek požádali a splnili všechny požadavky,
příspěvek obdrželi. Podacím místem pro podávání žádostí o příspěvky je krajský úřad.
Kraj Vysočina chápe podporu činností v oblasti myslivosti jako
důležitý nástroj a způsob pomoci vlastníkům a uživatelům honiteb v jejich prospěšné práci. Proto je také poskytování příspěvků
ze strany krajského úřadu věnována patřičná pozornost. Pracovníci oddělení lesního hospodářství a myslivosti odboru lesního a vodního hospodářství zemědělství zajišťují zájemcům o příspěvek
informační servis v podobě seminářů a jiných setkání. Výhodou
při komunikaci s žadateli jsou i detašovaná pracoviště v okresních městech, kde lze žádost o příspěvek podat.
V příloze č. 10 zákona o státním rozpočtu lze příspěvky do myslivosti najít pod pís. G. a K.
G. Příspěvek na vybrané činnosti mysliveckého hospodaření
Předmět příspěvku:
Odstavec 1
a) zlepšování životního prostředí zvěře
- založení zvěřních políček pro spárkatou zvěř nebo biopásů pro drobnou zvěř včetně osetí, údržby a obnovy kultury v dalších letech
- zřizování napajedel pro zvěř
b) podpora ohrožených druhů zvěře
- vypuštění ohrožených druhů zvěře (tetřev hlušec, tetřívek obecný, koroptev polní) v lokalitách jejich přirozeného výskytu
- pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových betonových nor na odchyt lišek
- pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových lapacích
zařízení na nepůvodní druhy zvěře v přírodě nežádoucí, v blízkosti vodního zdroje
- pořízení nebo výroba a umístění nových přenosných přístřešků
pro koroptve
- komorování koroptví přes zimu
- pořízení nebo výroba a instalace nových hnízdních budek pro
vodní ptáky, kteří jsou zvěří
c) oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy (koza
bezoárová a bílý jelen)
d) použití dravců v ochraně rostlin – ochrana zemědělských kultur proti hlodavcům
- výroba a instalace hnízdních podložek a budek pro ptáky, kteří
jsou zvěří
- výroba a rozmístění loveckých stanovišť pro dravce (berličky)
e) preventivní veterinárně léčebné akce a zdolávání nákaz v chovech zvěře

- medikované premixy pro přidávání do krmiv pro léčbu a prevenci parazitóz u spárkaté zvěře, příspěvek se poskytuje na základě nálezu parazitóz, provedeného laboratoří s povolenou
činností pro laboratorní diagnostiku
Odstavec 2
- veterinární vyšetření směřující ke zdolávání nákaz v chovech
zvěře mimo vyšetření nákaz hrazených státní veterinární správou, vyšetření bude provedeno pouze laboratoří s povolenou
činností pro laboratorní diagnostiku.
Žadatelem je uživatel honitby a podává jednu žádost do 31. května 2007.
K. Chov a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých dravců
a) úspěšně vykonaná zkouška psa z výkonu v roce podání žádosti
o příspěvek u plemen psů český teriér a český fousek
b) úspěšný odchov loveckého dravce vyvedeného z umělého chovu (jestřáb lesní, sokol stěhovavý, raroh velký, orel skalní)
Žadatelem je majitel loveckého psa nebo majitel umělého chovu
loveckého dravce a žádost se podává do 29. října 2007.
Úplné znění těchto závazných pravidel pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2007 včetně formulářů naleznete na webových stránkách www.kr-vysocina.cz >
Dokumenty odborů krajského úřadu > Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství > Oddělení lesního hospodářství
a myslivosti.
Podrobnější informace budou zájemcům poskytnuty pracovníky
odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství v Jihlavě na
tel.: 564 602 201 a na detašovaných pracovištích Havlíčkův Brod,
tel.: 569 471 137, Pelhřimov, tel.: 565 351 281, Třebíč, tel.: 568 805
224 a Žďár nad Sázavou, tel.: 566 685 340.
 Jiří Bartoš, odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, telefon: 564 602 264, e-mail: bartos.j@kr-vysocina.cz

Informace

Novinky ve Sbírce zákonů
Změna stavebního zákona
V částce 31/2007 Sbírky zákonů vydané dne 4. 4. 2007 byl publikován pod č. 68 zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Změna zákona o podpoře regionálního rozvoje
V částce 31/2007 Sbírky zákonů vydané dne 4. 4. 2007 byl publikován pod č. 66 zákon, kterým se mění zákon č. 248/2000
Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon nabývá účinnosti 1. 5. 2007.
 David Marek, oddělení správních činností
telefon: 564 602 183, e-mail: marek.d@kr-vysocina.cz
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Mateřinky v silničním
provozu bezpečněji
Každý den dochází na silnicích k vážným dopravním nehodám,
jejichž oběťmi bývají často chodci. V loňském roce bylo usmrceno při střetu s vozidlem 171 chodců, z nichž bylo 9 dětí. Právě děti jsou na silnicích ohroženi nejvíc. Jsou méně soustředěné
a nedokážou ještě dobře odhadovat ani předvídat. O to důležitější je, aby byly na silnici co nejlépe vidět. Světlé oblečení, školní
brašna a boty s reflexními doplňky učiní jejich každodenní cestu do školy i ze školy bezpečnější. Jde tedy o splnění základního
pravidla bezpečné účasti na silničním provozu. V době, kdy mají
všechna jedoucí auta při jízdě povinnost svítit, je na druhé straně
otupeno vnímání řidičů vůči všemu, co nesvítí nebo na sebe dostatečně zřetelně neupozorňuje. Malé dítě, ještě navíc v tmavém
oblečení, je pro řidiče téměř neviditelné. Mnohdy vzdálenost, na
kterou je dítě rozeznáno, již neumožňuje bezpečný manévr řidiče
k odvrácení střetu.
K tomu, aby děti uměly přijmout a používat zviditelňující doplňky při pohybu na silnici a v jejím okolí, je vhodná příprava od
nejútlejšího věku. Již v mateřských školkách se děti každodenně
účastní provozu na silnici, ať už jde o cestu s rodiči do školky
a domů nebo při pobytu venku na vycházce s učitelkami. A právě
při těchto vycházkách je možné děti učit základním prvkům bezpečné účasti v silničním provozu. Jakým způsobem?
Viditelnost dětí a chodců obecně lze zvýšit pomocí vhodně zvoleného oblečení, nášivek a doplňků ze speciálních materiálů. Pro
děti je vhodné volit velmi pestré a barevné oblečení. Při vycházce
na sebe takový pestrobarevný útvar dětí mnohem lépe upozorňuje. Ještě více lze viditelnost takovéhoto dětského útvaru zvýšit používáním vestiček v reflexních barvách s retroreflexními prvky.
Reflexní (fluorescenční) barvy zvýrazňují svého nositele především ve dne. Retroreflexní materiál pak dovede za snížené viditelnosti odrazit dopadající světlo zpět ke svému zdroji, a to až na
vzdálenost 200 metrů.
Je vhodné použít tyto reflexní vestičky alespoň u dětí, které jsou
na začátku a na konci dětského útvaru. Naprosto bezpodmínečné
je však používání reflexních vest u doprovodu dětí, tedy u učitelek. Tuto povinnost jim stanovuje zákon o silničním provozu stejně
jako oprávnění při přecházení vozovky zastavovat vozidla. K tomu
prováděcí vyhláška zákona o silničním provozu zobrazuje oblečení
pověřené osoby zajišťující bezpečný přechod dětí a školní mládeže
a retroreflexní vestu. Současně s tím příloha 11 vyhlášky obsahuje
vzor „Pověření“ pro osobu, která je oprávněna zajišťovat bezpečný
přechod dětí a školní mládeže, a z toho vyplývající nutnost jejího
proškolení. Z provedeného průzkumu v mateřských školkách vyplynulo, že 94,5 % učitelek vesty nepoužívá a vydáno je pouze jedno „Pověření“. Lepší je snad jen situace v používání zastavovacích
terčů, který je používán u 89 % doprovodu.
Krajský úřad kraje Vysočina v rámci své preventivní funkce v oblasti bezpečnosti silničního provozu spolu s regionálním
pracovištěm ÚAMK/BESIP chce výrazně zlepšit současný nevyhovující stav ve zvýrazňování dětských útvarů při pohybu v silničním provozu a podstatně zlepšit roli dětského doprovodu. Pro
mateřské školky v kraji bylo péčí Ministerstva dopravy ČR pořízeno 1 074 dětských reflexních vestiček, pro doprovod rovněž
reflexní vesty a zastavovací terče. Dále krajský úřad pomůže organizovat školicí kurzy pro ředitelky a učitelky mateřských škol
k bezpečnému doprovodu dětí v silničním provozu a k výuce základů dopravní výchovy ve školkách. Předškoláci budou rovněž

moci svůj pobyt venku a vycházky zaměřit na dětská dopravní
hřiště, která pomáhá kraj Vysočina v současné době modernizovat a která jsou pro ně vybavována šlapacími autíčky.
Preventisté si od tohoto počinu slibují nejen zlepšení viditelnosti nejslabších účastníků silničního provozu, ale také rozšíření tohoto „zviditelňování“ prostřednictvím těch nejmenších na školní
mládež, chodce a cyklisty, čímž bude učiněn další krůček ke zlepšení bezpečnosti na našich silnicích.
 Miroslav Olšan, odbor dopravy a silničního hospodářství
telefon: 564 602 412, e-mail: besip@kr-vysocina.cz

Odbor kultury
a památkové péče

Kraje a péče o kulturní dědictví
Ve dnech 21. a 22. května 2007
se v sídle kraje Vysočina bude
konat první celostátní konference zaměřená na nezaned b a t el nou ú lohu k r ajů v p é č i
o kulturní dědictví.
Záštitu nad konferencí převzala Asociace krajů České republiky, a to na základě iniciativy
Komise Rady krajů České republiky pro kulturu a památkovou péči a její předsedkyně
PaedDr. Martiny Matějkové,
radní kraje Vysočina pro oblast
školství a kultury.
Účastníky konference budou
kromě čelních představitelů samospráv krajů a zástupců odborů kultury a památkové péče
jednotlivých krajských úřadů,
poslanci, senátoři a představitelé ministerstev České republiky v čele s ministrem kultury
ČR Mgr. Václavem Jehličkou.
Neméně významnými účastníky budou generální ředitel
Národního památkového ústavu Pavel Jerie spolu s řediteli
územních pracovišť a dalšími
odbornými pracovníky Národního památkového ústavu, zástupci technických
a humanitních vysokých škol
zaměřených na výuku oborů souvisejících s památkovou
péči, představitelé z řad církví,
samospráv obcí a ředitelé muzeí a galerií.
Nosnými tématy konference,

kterým budou věnovány jednotlivé bloky odborných přednášek, jsou „Perspektivy péče
o kulturní dědictví“, „Možnosti financování obnovy kulturních památek“ a „Oživení,
využití a nové funkce významných památkových objektů“.
Slavnostní předání cen kraje
Vysočina za nejlepší kulturní
počin roku 2006 „Zlatá Jeřabina“ v Horáckém divadle ukončí
nejen již třetí ročník úspěšné ankety kraje Vysočina, ale i první
den pořádané konference. Záštitu nad slavnostním večerem
převzal hejtman kraje Vysočina
RNDr. Miloš Vystrčil.
Druhý den konference bude věnován exkurzi po vybraných
památkových objektech kraje
Vysočina. Účastníci konference budou mít možnost si prohlédnout Městskou památkovou
rezervaci Jihlava, nově zrekonstruovanou jihlavskou radnici,
Muzeum Vysočiny Jihlava
a Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě. Dále navštíví židovskou čtvrť a baziliku sv.
Prokopa v Třebíči (památka
UNESCO) a příkladně zrekonstruovaný historický objekt
Hoffmannova domu v Brtnici.
 Olga Čermáková, odbor
kultury a památkové péče,
telefon: 564 602 351, e-mail:
cermakova.o@kr-vysocina.cz
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Lékařská služba
první pomoci (LSPP)
LSPP zabezpečuje lékařské
ošetření pacientů v případech
náhle vzniklého onemocnění či
náhlého zhoršení zdravotního
stavu mimo pravidelný provoz zdravotnických zařízení,
a to pokud nedochází k bezprostřednímu ohrožení zdraví či
života občanů. V našem kraji je
aplikovaná takzvaná „nevýjezdová LSPP“, kdy se pacient dopravuje za lékařem sám.
Rada kraje Vysočina se problematikou LSPP zabývala již
na svém jednání 19. 11. 2002
a usnesením č. 726/39/2002/RK
rozhodla o zabezpečení LSPP za
součinnosti kraje s pověřenými obcemi tak, aby se tyto obce
mohly podílet na tvorbě sítě stanovišť, v nichž bude tato služba
poskytována. Tento postup byl
zvolen s ohledem na skutečnost, že v současné době právní
úprava kraji nesvěřuje kompetenci organizovat LSPP a rozhodovat o síti jejich stanovišť.
Všechny finanční prostředky, které kraj Vysočina obdržel v roce 2003 od státu, byly za
účelem organizování LSPP rozděleny na jednotlivá stanoviště
podle velikosti spádových území. V této částce je zakalkulován
podíl na zajištění všech typů LSPP
– pro dospělé, děti a dorost, stomatologickou a lékárenskou. Na
jednoho obyvatele našeho kraje
tak připadá cca 64 Kč, celkový roční objem vynaložených
finančních prostředků na LSPP
tak činí v kraji Vysočina 32,7
milionů korun.
Rada kraje Vysočina svými
usneseními z let 2003–2006 prodlužovala systém zajištění a financování LSPP vždy po jednom
roce. Zároveň s těmito usneseními byly prováděny i konkrétní
rozbory jednotlivých stanovišť
LSPP, zejména jejich vytíženost
a zároveň flexibilitu ve vztahu
k pacientům ohledně provozní doby poskytnutí případného
možného lékařského ošetření.
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Problematikou zajišťování LSPP
se ze své úrovně věnovala i Česká lékařská komora a opakovaně i zdravotní komise rady
kraje Vysočina. Obě tato grémia doporučují zřídit jednu
nevýjezdovou LSPP v každém okrese, a to jak pro dospělé, tak pro děti a dorost
a i stomatologickou. Farmaceutickou doporučují nezajišťovat s tím, že pohotovostní
zásoby léků by byly zřízeny
na LSPP pro dospělé. Zdravotní komise Rady kraje Vysočina doporučuje soustředit
poskytování LSPP do našich
pěti nemocnic, protože 70–
80 % pacientů LSPP stejně
skončí se svým ošetřením v
nemocnici. Problém dnešního
systému je ten, že peníze jdou
za obyvatelem do jednotlivých detašovaných pracovišť
LSPP a pak se nedostávají do
nemocnic…
Problematikou LSPP se zabývá
i současné Ministerstvo zdravotnictví. To směřuje k jedné
pohotovostní ambulanci, a to
v rámci Zdravotnické záchranné služby. Rovněž by se měly
platit za poskytnutou pohotovostní službu poplatky a ty by
měly poptávku po LSPP rapidně snížit.
To znamená, že LSPP, její organizace i rozsah, je v pohybu, a to
jak v rámci celé ČR, tak i v kraji
Vysočina. Zde proběhne diskuse mezi zástupci kraje Vysočina a zástupci pověřených obcí
o příští podobě poskytování
a financování LSPP v kraji. Pokud přijme Rada kraje
Vysočina návrh nějakého nového řešení LSPP a zastupitelstvo kraje jej schválí, měl by
nový systém LSPP fungovat
od 1. 1. 2008.
 Pavel Hájek, náměstek
hejtmana pro oblast zdravotnictví, telefon: 564 602 139,
e-mail: hajek.p@kr-vysocina.cz

Zlatý erb 2007
Soutěž Zlatý erb o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí byla v roce 2007 uspořádána již podeváté. O výsledcích krajského kola jsme vás informovali v minulém čísle
Zpravodaje, v kterém jste se dozvěděli, že do celostátního kola
postoupili i zástupci kraje Vysočina – město Moravské Budějovice, obec Okříšky a město Nové Město na Moravě. Dnes
bychom vám rádi představili výsledky soutěží vyhlašovaných v rámci konference ISSS – mj. i výsledky celostátního kola
soutěže Zlatý erb 2007.
V předvečer konference ISSS v neděli 1. dubna byla udělena cena
Český zavináč, kterou získal Ing. František Dohnal, současný
prezident NKÚ, za dlouholeté úsilí o rozvoj informační společnosti a významný podíl na elektronizaci veřejné správy na místní
i regionální úrovni.
Večerní společenský program konference ISSS/LORIS/V4DIS
2007 v pondělí 2. dubna byl tradičně ve znamení oblíbených soutěží Zlatý Erb, Biblioweb a EuroCrest. V kategorii Nejlepší webová stránka města letos porota Zlatým erbem ocenila Jablonec
nad Nisou, nováček mezi finalisty hájící barvy Vysočiny – Moravské Budějovice – si z Hradce Králové odvezl krásné druhé
místo a zvláštní cenu společnosti Microsoft v kategorii měst. Dalším úspěchem je třetí místo v kategorii o nejlepší webové stránky
obcí. Obec Okříšky si odváží třetí místo a stejně jako Moravské
Budějovice zvláštní cenu společnosti Microsoft. Celorepublikovým vítězem kategorie nejlepší webová stránka obcí je obec Kondrac. Kategorii „Nejlepší elektronická služba“ ovládla Praha 6
(lokální MMS-ing).
Zástupci kraje Vysočina se tradičně umisťují na předních místech
celostátního kola již od počátků soutěže.
● rok 1999 – mezi nominovanými Nové Město na Moravě
● rok 2000 – mezi nominovanými Jihlava (první místo v kategorii měst), Třebíč, Budišov
● rok 2001 – mezi nominovanými Luka nad Jihlavou, Jihlavský kraj (druhé místo v kategorii regiony), Sdružení obcí
Želivka a Region Vysočina
● rok 2002 – Jihlava, Nové Město na Moravě (druhé místo v kategorii měst), Kralice nad Oslavou, Kraj Vysočina
(druhé místo v kategorii regiony)
● rok 2003 – mezi nominovanými byli Jihlava (první místo
v kategorii měst), Nové Město na Moravě a Třebíč (společně druhé místo v kategorii měst), Havlíčkův Brod, Ždírec nad Doubravou, Kralice nad Oslavou, Okříšky, Velká
Losenice, Kraj Vysočina (první místo v kategorii regiony), Sdružení obcí mikroregionu Telčsko, Svazek obcí Podoubraví
● rok 2004 – poprvé krajská kola – mezi postupujícími byli:
Třebíč, Okříšky (první místo v kategorii obcí), Ždírec nad
Doubravou
● rok 2005 – mezi postupujícími z krajského kola byli: Jaroměřice nad Rokytnou, Dolní Vilémovice (první místo v kategorii obcí), Nové Město na Moravě
● rok 2006 – mezi postupujícími z krajského kola byli: Havlíčkův Brod, Okříšky (druhé místo v kategorii obcí), Želiv
 Martina Rojková, odbor informatiky
Telefon: 564 602 341, e-mail: rojkova.m@kr-vysocina.cz
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Jihlava již není nejmenším
krajským městem
Český statistický úřad zveřejnil údaje o počtu obyvatel ve městech ke 31. 12. 2006, ze kterých mj. vyplývá, že Jihlava již není
nejmenším krajským městem v ČR. Poslední místo podle počtu
obyvatel nyní z krajských měst drží Karlovy Vary. Celkově je Jihlava dvacátým největším městem v ČR. V Třebíči žije zhruba o
12 tisíc obyvatel méně, což ji v republikovém srovnání řadí na
27. místo. V první stovce největších měst ČR figurují také Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou a Pelhřimov. V kraji existuje celkem
osm měst s více než 10 tis. obyvateli a dalších 10 měst s více než
5 tis. obyvateli.
Největší města ČR podle počtu obyvatel ke 31. 12. 2006
Poř. Město
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
50
51

Praha
Brno
Ostrava
Plzeň
Olomouc
Liberec
České Budějovice
Ústí nad Labem
Hradec Králové
Pardubice
Havířov
Zlín
Kladno
Most
Karviná
Frýdek-Místek
Opava
Děčín
Teplice
Jihlava
Karlovy Vary
Chomutov
Prostějov
Přerov
Jablonec nad Nisou
Mladá Boleslav
Třebíč
Česká Lípa
Třinec
Tábor
Havlíčkův Brod
Žďár nad Sázavou
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Počet obyvatel
k 31. 12. 2006
1 188 126
366 680
309 098
163 392
100 168
98 781
94 747
94 565
94 255
88 316
84 219
78 122
69 276
67 691
63 045
59 416
59 156
52 165
51 046
50 916
50 691
49 817
47 109
46 912
44 822
43 923
38 596
38 181
37 746
35 859
24 265
23 688

Meziroční přírůstek (úbytek)
obyvatel
6 516
-77
-980
633
-213
831
94
267
-176
56
-208
-163
-53
-114
-340
-266
-270
290
36
57
-202
-210
51
54
74
761
-58
-308
-95
-39
-31
-153

77
115
122
126

Pelhřimov
Velké Meziříčí
Humpolec
Nové Město na Moravě

16 471
11 792
10 989
10 557

9
16
48
79

Zdroj dat: Stav a pohyb obyvatelstva v ČR za 1.–4. čtvrtletí 2006
 Václav Novák, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 542, e-mail: novak.v@kr-vysocina.cz

Odbor informatiky
Dokončen výzkum IT gramotnosti
v kraji Vysočina
Koncem roku 2006 byl dokončen
výzkum IT gramotnosti, realizovaný odborem informatiky Krajského úřadu kraje Vysočina ve
spolupráci se společností STEM/
MARK. Hlavními cíli projektu
bylo zjištění povědomí o dostupných zdrojích ICT v rámci kraje a
zjištění schopností tyto technologie využívat.
Výzkum se skládal ze dvou částí. První cílovou skupinou byli
občané kraje starší 15 let; cílem
dotazníkového šetření bylo zjistit jejich připravenost a zkušenosti s využíváním elektronické
komunikace s veřejnou správou
a prověřit také úroveň technické
vybavenosti domácností a dovedností spojených s využívání
moderních komunikačních technologií. Druhá část výzkumu
byla cílena na volené zastupitele kraje, zaměstnance krajského
úřadu, organizací zřizovaných
krajem a obcí na území kraje.
Analyzovala možnosti a potřeby spojené s veřejnou správou a
elektronickou komunikací, dále
schopnost veřejné správy a organizací elektronicky takové
podněty od občanů zpracovávat,
tedy připravenost institucí veřejné správy pro aplikaci elektronické veřejné správy na území
kraje.
Výzkum byl realizován souběžně
v šesti krajích ČR včetně hlavního města Praha, což nejen snížilo náklady na jednotlivé projekty,
ale především umožnilo jejich

vzájemné porovnání. Ve využívání a vlastnictví informačních
technologií jednoznačně vede
Praha, která se tak odlišuje od
ostatních krajů. Občané obecně preferují spíše pasivní informování od úřadů, což je nejvíce
zřetelné právě mezi občany Vysočiny (57 %) – za nejúčinnější
nástroj předávání informací občanům považuje většina úřední
desky či informační materiály. 77
% občanů se domnívá, že elektronizace zjednoduší komunikaci
občanů s úřady, přičemž většina ale stále dává přednost osobní komunikaci či telefonickému
dotazování před elektronickým
dotazováním. Kraj Vysočina
se umístil na prvním místě ve
znalosti sídla příslušného městského úřadu (96 %). Situace je
ovšem jiná mezi pracovníky úřadů, kteří při komunikaci s ostatními úřady nejčastěji využívají
právě elektronickou poštu nebo
telefonické dotazování. V rámci
možností typů připojení má mezi
občany kraje nejvyšší váhu domácí připojení, což je důsledek
rozvoje internetu v posledních
letech – možnost bezplatného
internetu bývá nejčastěji využívána ve školách nebo knihovnách. Většina občanů vlastní a
využívá mobilní telefon stejně
jako stolní počítač. Potvrdila se
také závislost nabízených služeb
na velikosti sídla obce, resp. velikosti správního celku. Čím větší
město, tím větší a pestřejší nabíd-
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ka internetu pro občany zdarma.
Spokojenost s krajským úřadem
byla hodnocena kladně – Krajský úřad kraje Vysočina se umístil na prvním místě, co se týče
metodické pomoci, a na předních
místech ve včasnosti vyřizování

dotazů nebo žádostí, úplnosti poskytovaných informací a rozsahu poskytovaných informací na
webových stránkách. Další prvenství se týkalo aktivit v oblasti
informačních technologií. Závěrečné zprávy s výsledky výzku-

Odbor školství,
mládeže a sportu

Talent Vysočiny
a Stipendium Vysočiny 2007
Také v letošním roce budou udělovány ceny Talent Vysočiny a s nimi
spojená Stipendia Vysočiny. Cenu Talent Vysočiny každoročně vyhlašuje ve spolupráci s krajem Vysočina Dům dětí a mládeže ve Žďáru nad Sázavou.
Školy, školská zařízení či jiné výchovné a vzdělávací instituce mohou
nominovat talentovaného žáka či studenta v pěti různých oblastech
– humanitní, umělecké, technické, přírodovědné či sportovní. Největší talenti v jednotlivých oblastech obdrží od kraje Vysočina stipendium ve výši 1 tis. či 2 tis. Kč, které jim bude vypláceno po dobu deseti
měsíců. Talentovaní, kteří se ve vyhodnocení komise umístí na třetím až pátém místě, obdrží stipendium jednorázové ve výši 1 tis. či
2 tis. Kč.
Nominace žáků a studentů je třeba zaslat nejpozději do 22. 5. 2007 na
adresu: Dům dětí a mládeže, Žďár nad Sázavou, Dolní 3, Dolní 3, 591
01 Žďár nad Sázavou 1.
Veškeré další informace o Talentu Vysočiny a Stipendiu Vysočiny
včetně přihlášky naleznete na webových stránkách www.ddmzdar.cz/
talent/talent.htm a rovněž na stránkách oddělení mládeže a sportu
KrÚ http://mladez.kr-vysocina.cz.
Slavnostní vyhlášení ceny Talent Vysočiny 2007 a přidělení Stipendií Vysočiny se uskuteční v Městském divadle ve Žďáru nad Sázavou
dne 22. 6. 2007.
 Pavlína Zábranská, odbor školství, mládeže a sportu
telefon: 564 602 842, e-mail: zabranska.p@kr-vysocina.cz

Kraj Vysočina přispívá na požární
ochranu
Požární ochrana je jednou z
nejdůležitějších oblastí, která
se výrazně podílí na bezpečnosti všech obyvatel, a proto je
důležitá trvalá podpora pro její
další rozvoj. Kraj Vysočina si
je toho vědom a již od počátku
svého vzniku se v rámci svých
možností snaží tomu napomáhat. Každoročně finančně přispívá obcím kraje Vysočina na
akceschopnost jejich jednotek
požární ochrany, zejména těm,

jejichž jednotky jsou zařazeny
do plánu plošného pokrytí kraje Vysočina.
Neméně důležitá je také výchova dětí a mládeže v oblasti požární ochrany. Proto kraj
Vysočina přispívá i Sdružení
hasičů Čech Moravy a Slezska na pořádání různých hasičských soutěží a preventivně
výchovných akcí.
Rovněž pro letošní rok byla
Zastupitelstvem kraje Vysoči-
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mu jsou k dispozici ke stažení na
webových stránkách odboru informatiky www.kr-vysocina.cz/
it > Analýzy a koncepce informatizace kraje, dále budou také
využity pro programové plánovaní (např. „Program rozvoje

kraje“) a definování cílových oblastí rozvoje (např. grantové programy Fondu Vysočiny).
 Martina Rojková, odbor informatiky
telefon: 564 602 341, e-mail: rojkova.m@kr-vysocina.cz

na schválena v rámci rozpočtu
kraje částka 6 006 000 Kč na
požární ochranu. Tato částka
se skládá z příspěvku pro obce
kraje a příspěvku Krajskému
sdružení hasičů ČMS kraje
Vysočina. Rozdělování peněz
se děje v duchu zásad zastupitelstva kraje, které společně

připravuje sekretariát hejtmana s představiteli SH ČMS
- Krajského sdružení hasičů
kraje Vysočina a HZS kraje.
 Pavel Dvořák, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 564 602 122, e-mail:
dvorak.pavel@kr-vysocina.cz

Změna Nařízení č. 2/2006, kterým se
stanoví Požární poplachový plán kraje
1. 1. 2007 nabyla účinnosti vyhláška č. 513/2006 Sb., kterou se
mění vyhláška č. 564/2002 Sb., o
stanovení území okresů České
republiky a území obvodů hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů. Územní změny
vyplývající z nové vyhlášky se
dotkly i kraje Vysočina. S datem
účinnosti této vyhlášky došlo k
územním změnám v podobě přesunů některých obcí mezi okresy
kraje a tím i k přetvoření hranic
okresů. Mezi obce, které se přesouvají, patří Brtnička, Hrutov,
Kněžice (původně v okrese Třebíč, nově v okrese Jihlava), Meziříčko (původně v okrese Jihlava,
nově v okrese Žďár nad Sázavou), Oslavička, Tasov (původně v okrese Třebíč, nově v okrese
Žďár nad Sázavou).
Z územního uspořádání vychází
i Požární poplachový plán kraje
Vysočina, který mimo jiné obsahuje rozdělení jednotek požární
ochrany pro jednotlivé obce nebo
objekty. V souvislosti se změnami bylo nutno upravit stávající
Nařízení kraje č. 2/2006, kterým

se stanoví Požární poplachový
plán kraje tak, aby bylo v souladu s novým územním uspořádáním. Rada kraje proto vydala
Nařízení kraje č. 1/2007, kterým
se mění Nařízení kraje Vysočina
č. 2/2006 ze dne 5. 9. 2006, kterým se stanoví Požární poplachový plán kraje Vysočina.
Rozdělením jednotek požární ochrany pro jednotlivé obce
nebo objekty se rozumí rozmístění jednotek požární ochrany na
území kraje Vysočina za účelem
zajištění garantované pomoci občanům na území kraje v případě
požárů a jiných mimořádných
událostí jednotkami požární
ochrany v souladu se zvláštními
právními předpisy.
Nové nařízení je zveřejněno ve
Věstníku kraje Vysočina a také
je dostupné na webových stránkách kraje Vysočina: www.kr-vysocina.cz v sekci Právní
předpisy kraje.
 Pavel Dvořák, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 564 602 122, e-mail:
dvorak.pavel@kr-vysocina.cz

Informace k místním poplatkům
Doručování písemností v daňovém řízení do vlastních
rukou
Vymáhání místních poplatků
se řídí zákonem č. 337/1992
Sb., o správě daní a poplatků,

ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZSDP“).
Podle § 17 ZSDP správce poplatku doručuje úřední písemnosti poštou nebo svými
pracovníky. Jiný způsob do-
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ručování zákon nepřipouští.
Správce poplatku prokazuje v důkazním řízení doručení svých
písemností (viz § 31 ZSDP). Za
doklad doručení se považuje
řádně vyplněná doručenka.
Při doručování se používá obálka s modrým pruhem, která
umožňuje, aby zásilku převzal
kromě adresáta i zmocněnec adresáta, zákonný zástupce adresáta nebo zmocněnec zákonného
zástupce adresáta. Z tohoto důvodu byl vydán nový tiskopis
(obálka) č. 25 5216/2 vzor. č. 6,
který byl upraven tak, aby byl v
souladu s platnými Poštovními
podmínkami České pošty, s. p.,
a zároveň aby vyhovoval požadavkům na doručování podle
ZSDP. V případě převzetí zásilky osobou odlišnou od adresáta se doporučuje vyzvat Českou
poštu, s. p., v souladu s ustanovením § 34 odst. 12 ZSDP k zaslání písemného prohlášení, na
jehož základě byla zásilka dodána.
Starší vzory obálek sice splňují požadavek doručování na
doručenku s modrým pruhem,
nicméně na těchto vzorech
chybí informace o tom, zda zásilku převzal přímo adresát, či
jeho zmocněnec, nebo zákonný
zástupce popř. zmocněnec zá-

konného zástupce.
Místní poplatek za lázeňský
nebo rekreační pobyt
V souvislosti s účinností zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků
bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, který
upravuje v ustanovení § 80 tzv.
„ozdravný pobyt“, poskytlo
Ministerstvo financí informaci
o právní úpravě tohoto pobytu. Důvodem je skutečnost,
že účast na ozdravném pobytu
se považuje za dobu služby
v zákonem určeném rozsahu.
Současně se doporučuje zachovat dosavadní praxi, na jejímž
základě se příslušníci bezpečnostních sborů prokazovali při
nástupu na ozdravný (popř. rehabilitační) pobyt určitým druhem ubytovacího poukazu,
který bude potvrzovat skutečnost, že se o tento pobyt jedná.
Z výše uvedeného vyplývá,
že „ozdravný pobyt“, který je
výkonem služby, zpoplatnění
místním poplatkem za lázeňský nebo rekreační pobyt nepodléhá.
 Jaroslava Blažková, odbor
ekonomický
telefon: 565 351 372, e-mail:
blazkova.j@kr-vysocina.cz

Plánování v oblasti vod
Zveřejnění předběžného přehledu významných problémů nakládání s vodami k připomínkám veřejnosti
V letošním roce probíhají intenzivní práce na zpracování
Plánů oblastí povodí. V kraji Vysočina jde o oblast povodí Dyje, Dolní Vltavy, Horní
Vltavy a Horního a středního
Labe. Plány oblastí povodí jsou
zpracovávány ve třech etapách,
které představují přípravné
práce, návrh plánu oblasti povodí a konečný návrh plánu
oblasti povodí. Konečný návrh plánu oblasti povodí včetně
jeho programů opatření schvalují dle své územní působnosti
kraje, závazné části plánu bu-

strana 7

ZPRAVODAJ

dou pro jednotlivé správní obvody krajů vydány nařízením
rady kraje. Plány oblastí povodí musí být schváleny nejpozději do 22. 12. 2009.
Kvalita budoucích plánů závisí na informovanosti veřejnosti
a na jejím zapojení do procesu
zpracování. Cílem je především zvýšení zájmu lidí
o ochranu vody a o dění v jejich
bezprostředním okolím – předpokladem jsou konzultace s veřejností.
V současné době se nacházíme
v první etapě zpracování, kte-

rá obsahuje předběžný přehled významných problémů
nakládání s vodami. Krajský
úřad kraje Vysočina zaslal na
všechny obce v kraji koncem
měsíce března příslušná oznámení o zveřejnění předběžného přehledu významných
problémů nakládání s vodami
pro jednotlivé oblasti povodí.
Podle § 10 odst. 4) vyhlášky
č. 142/2005 Sb., o plánování v
oblasti vod, jsou tato oznámení
vystavena k veřejnému nahlédnutí po dobu 6 měsíců ode dne
zveřejnění (zveřejněno ke dni
1. dubna 2007), a to na úředních deskách územně dotčených krajských úřadů a obcí.
Významné vodohospodářské
problémy se týkají zejména čistoty vod, sedimentů ve vodních
tocích a nádržích, ochrany před
povodněmi a negativními účinky sucha, zásobování vodou,
územního plánování, finan-

cování vodního hospodářství
a navazujících odvětví. Součástí materiálu je i vymezení silně ovlivněných vodních útvarů
a výchozích návrhů zvláštních
cílů ochrany vod.
Všechny dokumenty k nahlédnutí jsou k dispozici v digitální podobě na úřední desce
krajského úřadu (www.kr-vysocina.cz). V jednotlivých
oznámeních pro příslušné oblasti povodí jsou rovněž uvedeny adresy pro podávání
připomínek.
 Jaroslav Mikyna, odbor
lesního a vodního hospodářství
a zemědělství,
telefon: 564 602 267, e-mail:
mikyna.j@kr-vysocina.cz
 Pavlína Pokorná, odbor lesního a vodního hospodářství
a zemědělství,
telefon: 568 805 224, e-mail:
pokorna.p@kr-vysocina.cz

Odbor sekretariátu
ředitele a krajského
živnostenského úřadu

Válečné hroby a obce
Ve Zpravodaji č. 11/2006 jsme
informovali obce o základních
povinnostech při péči o válečné
hroby. Vzhledem k tomu, že se
na některé obce obracejí osoby, zabývající se péčí o válečné
hroby, zejména vyhledáváním, exhumací, přemísťováním, zrušením a zřizováním
nových válečných, považujeme za nutné opět připomenout
povinnosti při péči o válečné
hroby zapsané v evidenci válečných hrobů.
Tyto osoby se musí prokázat příslušným pověřením
např. k provádění sondáží,
živnostenským oprávněním
s předmětem podnikání např.
„Poskytování technických
služeb“ s vymezením předmětu činnosti – péče o válečné
hroby, zejména vyhledávání,

exhumace,
přemísťování,
zrušení a zřizování nových
válečných hrobů (dále jen
„VH“).
K provádění vlastních prací
si příslušné osoby musí zajistit vždy souhlas vlastníka
pozemku nebo nemovitosti;
v případě, že se jedná o evidovaný VH, musí mít souhlas
ministerstva obrany.
Současně bychom vás chtěli upozornit na blížící se
termín splnění povinnosti
zpracovat a zaslat na krajský
úřad zprávu o stavu VH – do
30. 6. 2007.
 Jaroslava Váchová, odbor
sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu,
telefon: 564 602 186, e-mail:
vachova.j@kr-vysocina.cz.
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Pozvánka na konferenci: Regionální operační program NUTS 2
Jihovýchod – Evropská šance pro region
dne 29. května 2007 od 10 – 15 hodin v Hotelu Gustava Mahlera, Křížová 4, Jihlava
Konferenci pořádá Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod implementující ROP Jihovýchod.
Evropská unie prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj poskytne v programovém období 2007 – 2013
na podporu růstu konkurenceschopnosti a prosperity Jihomoravského kraje a kraje Vysočina na investiční projekty
v oblasti dopravní infrastruktury, cestovního ruchu a rozvoje měst a obcí celkově přibližně 19 miliard korun.
Program konference:
►
►
►
►
►
►
►

Úvodní slovo předsedy Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
RNDr. Miloše Vystrčila
Kdo jsme - představení Úřadu Regionální rady jako implementační agentury ROP JV
Mgr. Marta Sargánková
přestávka
Regionální operační program Jihovýchod – šance pro region
Ing. Artur Zatloukal
Prioritní osy ROP JV – příklady podporovaných projektů
Ing. Erika Šteflová
přestávka
Stručně a jasně o veřejné podpoře
Mgr. Zdeňka Ganzwohlová
Je vás vidět – publicita projektu
Ing. Kateřina Sonnková
Otázky a odpovědi, diskuse
raut
P ro sí me o re g i st r aci úč a st i na w w w.ji hov ycho d .c z
Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
Kounicova 13
602 00 Brno
tel. 532 193 511, info@jihovychod.cz
regionální pracoviště Jihlava
Žížkova 16
586 01 Jihlava
tel. 564 602 547

Podporováno z Evropského fondu regionálního rozvoje
Investice do vaší budoucnosti

číslo 5/2007
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Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva kraje
č. 2/2007 konaného dne 27. 3. 2007
Usnesení 0085/02/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 27. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0086/02/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje volí Ing. Pavla Šlechtického, Zdeňka
Jirsu ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 2/2007.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 27. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0087/02/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí zprávu o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje, termín: 27. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0088/02/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitelka krajského úřadu, termín: 27. 03. 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0089/02/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje „Zásady Zastupitelstva
kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v kraji
Vysočina v roce 2007“ dle materiálu ZK-02-2007-04, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 27 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0090/02/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ Zásady Zastupitelstva
kraje Vysočina pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina, SH ČMS – Krajskému
sdružení hasičů kraje Vysočina a Moravské hasičské jednotě kraje Vysočina na požární
ochranu na rok 2007 – Příspěvek na soutěže dle materiálu ZK-02-2007-05, př. 1upr1 ■ Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina na
požární ochranu na rok 2007 – Příspěvek na akceschopnost Jednotek požární ochrany obcí
dle materiálu ZK-02-2007-05, př. 2, rozhoduje ■ v souladu s ustanovením § 36 písm. c)
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, poskytnout neinvestiční dotaci Krajskému sdružení hasičů ČMS a Moravské hasičské jednotě kraje Vysočina, IČ 86553216,
ve výši 1 356 000 Kč (kapitola Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část) na: - prověření akceschopnosti jednotek SDH obcí, požární techniky a věcných
prostředků požární ochrany jednotek SDH obcí, formou okrskových, okresních soutěží a
krajské soutěže, - soutěží, vybavení a další činnosti dětí, - preventivně-výchovné činnosti na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva dle materiálu ZK-02-2007-05, př. 3 ■
v souladu s ustanovením § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, poskytnout neinvestiční dotaci obcím v celkové výši 4 450 000 Kč (kapitola Požární
ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část) za účelem rozvoje akceschopnosti jednotek sdružení dobrovolných hasičů obcí zařazených do plošného pokrytí kraje
Vysočina dle materiálu ZK-02-2007-05, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 30. 4. 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0091/02/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje v souladu s § 27 odst. 1
písmene d) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, poskytnout neinvestiční dotaci obcím kraje Vysočina na jednotky SDH kategorie JPO II v
celkové výši 1 500 000 Kč dle materiálu ZK-02-2007-06, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 15. 4. 2007
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0092/02/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Program prevence kriminality kraje Vysočina na léta 2007–2008 dle materiálu ZK-02-2007-07, př. 1.
odpovědnost: OSH, termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0093/02/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ poskytnout dotaci
Městu Moravské Budějovice, IČ: 00289931, ve výši 25 000 Kč pro Městské kulturní středisko, IČ: 00091758, Purcnerova 62, 676 00 Moravské Budějovice, na zajištění realizace
Mezinárodní přehlídky dechových hudeb Miroslava Kratochvíla ■ schválit provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (příloha Z2: Akce podporované
krajem v roce 2007) snížení rezervy na § 3312 Hudební činnost o částku 25 000 Kč a současné zvýšení položky 5321 – Neinvestiční transfery obcím o stejnou částku 25 000 Kč
Městu Moravské Budějovice pro Městské kulturní středisko na zajištění realizace Mezinárodní přehlídky dechových hudeb Miroslava Kratochvíla.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický, termín: 27. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0094/02/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve snížení výdajové části rozpočtu kraje na kapitole Nemovitý majetek, položka
Investice v dopravě, § 2212 Silnice, u rozpočtu akcí vyjmenovaných v materiálu ZK-02-

2007-09, př. 1, o celkovou částku 23 300 tis. Kč při současném převodu finančních prostředků ve výši 17 000 tis. Kč do Fondu strategických rezerv (pol. 8115 – Změna stavu
krátkodobých prostředků na bankovních účtech) a při současném zvýšení kapitoly Nemovitý majetek, § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (ÚZ 00080)
o částku 6 300 tis. Kč.
odpovědnost: ekonomický odbor, termín: 30. 4. 2007
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0095/02/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem pozemek
par. č. 1685/2 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 96 m², zaměřený geometrickým plánem č. 136-2467/2006 v k. ú. Okřešice u Třebíče a obci Okřešice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Okřešice, schvaluje dodatek č. 86 Zřizovací listiny Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2007-10,
př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. května 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0096/02/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 88 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu
ZK-02-2007-11, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 5. 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0097/02/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem pozemky
par. č. 2525/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 37 m², par. č. 2523/17 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 316 m², par. č. 2523/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 129 m² a par. č. 2467/8 – ostatní plocha, silnice o výměře 79 m², vše v
k. ú. a obci Oslavice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Oslavice, schvaluje
dodatek č. 89 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2007-12, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 5. 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0098/02/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem dle GP č.
125-2404/2006 nově oddělené pozemky par. č. 448/5 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 24 m², par. č. 448/6 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 451 m², par. č. 448/7
– ostatní plocha, jiná plocha o výměře 25 m², par. č. 448/8 – ostatní plocha, jiná plocha o
výměře 5 m², vše v k. ú. Láz u Nových Syrovic a obci Láz z vlastnictví kraje Vysočina do
vlastnictví obce Láz, schvaluje dodatek č. 90 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby
silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2007-13, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 5. 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0099/02/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem pozemky
dle geometrického plánu 345-2230/2006 par. č. 1887/28 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 17 m², par. č. 1887/29 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 41 m²,
par. č. 1887/31 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 21 m² a par. č. 1887/32 ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 60 m², všechny v k. ú. a obci Nové Syrovice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Nové Syrovice, schvaluje dodatek č. 92 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu
ZK-02-2007-14, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 5. 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0100/02/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 93 Zřizovací
listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu
ZK-02-2007-15, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 5. 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0101/02/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem pozemky
par. č. 1245/2 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 35 m², par. č. 1349/1 – ostatní plocha,
silnice o výměře 25 009 m², par. č. 1386/2 – ostatní plocha, silnice o výměře 26 m² a par. č.
1386/3 – ostatní plocha, silnice o výměře 18 m² v k. ú. a obci Želiv z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Želiv, schvaluje Dodatek č. 94 Zřizovací listiny Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2007-16, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: květen 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0102/02/2007/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 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0103/02/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ dodatek č. 7 Zřizovací
listiny Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-022007-18, př. 1 ■ dodatek č. 2 Zřizovací listiny Praktické školy a Speciálně pedagogického
centra Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-02-2007-18, př. 2 ■ dodatek č. 6 Zřizovací listiny Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Žďár nad Sázavou, Studentská 1, dle
materiálu ZK-02-2007-18, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 15. 4. 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0104/02/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 8 Zřizovací listiny Střední školy stavební Jihlava dle materiálu ZK-02-2007-19, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 4. 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0105/02/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-02-2007-20, př. 1, z vlastnictví České republiky a příslušnosti
hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do
vlastnictví kraje Vysočina ■ bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-02-2007-20,
př. 2, z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad
pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina za těchto
podmínek: - Nabyvatel se zavazuje o nemovitosti řádně pečovat a využívat je výhradně s provozem komunikace, - Nabyvatel nebude nemovitosti využívat ke komerčním či
jiným výdělečným účelům a ani je nebude k takovým účelům pronajímat třetím osobám,
- Nabyvatel nemovitosti nezcizí s výjimkou případu uzavření směnné smlouvy při majetkoprávním vypořádání v souvislosti s výstavbou nové komunikace. Nabyvatel nezřídí k
nemovitostem zástavní právo, - Toto vše po dobu nejméně 10 let od vzniku vlastnického
práva nabyvatele, - Za porušení shora uvedených závazků nebo některého z nich je nabyvatel povinen převést do státního rozpočtu prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových částku odpovídající ceně nemovitosti, u níž došlo k porušení závazku, zjištěnou znaleckým posudkem podle cenového předpisu platného v době porušení závazku.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0106/02/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvy o budoucích kupních smlouvách na pozemky v rozsahu, za ceny a s vlastníky dle materiálu
ZK-02-2007-21, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 4. 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0107/02/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina jako budoucím dárcem a městysem
Havlíčkova Borová jako budoucím obdarovaným na pozemky v rozsahu dle materiálu
ZK-02-2007-22, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 5. 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0108/02/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt koupí pozemky pro
stavbu silnice „II/405 Brtnice–Zašovice“ v rozsahu, způsobem, za podmínek a ceny od
vlastníků dle materiálu ZK-02-2007-23, př. 1 do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: květen 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0109/02/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě a o zřízení věcného předkupního práva mezi krajem Vysočina a
městem Velké Meziříčí, v níž se kraj Vysočina zaváže darovat městu Velké Meziříčí budovu č. p. 386 stojící na pozemku par. č. 678, pozemek par. č. 678 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 4 042 m², pozemek par. č. 675/1 – ost. plocha, zeleň o výměře 911 m², pozemek
par. č. 679 – ost. plocha, zeleň o výměře 936 m² a pozemek par. č. 680 – ost. plocha, zeleň
o výměře 882 m² , vše v k. ú. a obci Velké Meziříčí ■ uzavřít smlouvy o budoucích darovacích smlouvách mezi krajem Vysočina a městem Velké Meziříčí, v níž se město Velké Meziříčí zaváže darovat kraji Vysočina část pozemku par. č. 5999/3 – ost. plocha, jiná plocha
a pozemků par. č. 5998/5 – ost. plocha, sportoviště a par. č. 6000 – ost. plocha, neplodná v
k.ú. a obci Velké Meziříčí pro výstavbu nového domova pro seniory.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0110/02/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje neposkytnout dotaci obci
Nový Telečkov na odkoupení a úpravy domu č. p. 17, ukládá odboru majetkovému informovat o rozhodnutí zastupitelstva kraje obec Nový Telečkov.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: duben 2007
Usnesení bylo přijato 24 hlasy, proti 2, zdrželo se 11.
Usnesení 0111/02/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina a obcí Bohdalec, kterou se kraj Vysočina
zaváže uzavřít s obcí Bohdalec darovací smlouvu na část pozemků par. č. 1243 – ost. plocha, silnice a par. č. 1282 – ost. plocha silnice v k. ú. a obci Bohdalec zastavěných autobusovými zastávkami.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0112/02/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtové opatření po-
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výšením rozpočtu kapitoly Nemovitý majetek, investice v dopravě – příloha M4, § 2212
Silnice, o částku 10 000 000 Kč snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, §6409 Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku, rozhoduje uzavřít
Smlouvu o společném postupu zadavatelů, která upravuje vzájemná práva a povinnosti
zadavatelů k třetím osobám a k sobě navzájem v souvislosti se společným zadáním veřejné zakázky „III/03810 Havlíčkův Brod – Bělohradská ulice“ dle materiálu ZK-02-200726, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický, termín: duben 2007
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdrželi se 3.
Usnesení 0113/02/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje změnit usnesení 0573/
09/2006/ZK v části týkající se prodeje nemovitého majetku tak, že materiál ZK-09-200632upr1, př. 3, bude nahrazen materiálem ZK-02-2007-27, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdrželo se 6.
Usnesení 0114/02/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí uzavření smlouvy
o poskytnutí příspěvku Jihočeského kraje na kofinancování projektu schváleného Řídicím výborem Programu Iniciativy Společenství Interreg III A Česká republika–Rakousko
2004–2006 dle materiálu ZK-02-2007-28, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, termín: prosinec 2007
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0115/02/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na pasporty místních komunikací podle materiálu ZK02-2007-29, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0116/02/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje poskytnout dotaci obcím
dle materiálu ZK-02-2007-30, př. 1 za účelem uvedeným v „Zásadách pro poskytování dotací na dětská dopravní hřiště č. 03/06“ v celkové výši 1 453 844 Kč z prostředků kapitoly
Doprava, § 2223 Bezpečnost silničního provozu.
odpovědnost: ODSH, OE, termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0117/02/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotace obcím
a dobrovolným svazkům obcí v rámci kapitoly Zemědělství, § 2321 Odvádění a čištění
odpadních vod a nakládání s kaly, položka 6901 Rezerva kapitálových výdajů na drobné vodohospodářské ekologické akce v celkové výši 38 262 344 Kč dle materiálu ZK-022007-31, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0118/02/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotace obcím
v rámci kapitoly Zemědělství, § 2339 Záležitosti vodních toků, vodohospodářských děl a.
j., položka 6901 Rezerva kapitálových výdajů na studie a projektové dokumentace opatření k ochraně před povodněmi v celkové výši 1 378 830 Kč dle materiálu
ZK-02-2007-32, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0119/02/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje neposkytnout dotaci obci
Radotice, se sídlem, Radotice 59, 675 32 Třebelovice, IČ 48527475, ve výši 50 tis. Kč na
realizaci protipovodňových opatření na území obce.
odpovědnost: ORR, termín: 27. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 25 hlasy, proti 10, zdrželo se 7.
Usnesení 0120/02/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout z kapitoly
Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního
rozvoje dotace obcím uvedeným v materiálu ZK-02-2007-34, př. 1, ve výši uvedené v materiálu ZK-02-2007-34, př. 1, za podmínek stanovených v „Zásadách Zastupitelstva kraje
Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina“ v rámci „Programu obnovy venkova Vysočiny“.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, ekonomický odbor, termín: 27. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení
snesení 0121/02/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotaci z
kapitoly Regionální rozvoj ve výši 500 000 Kč Regionální radě regionu soudržnosti Jihovýchod za podmínek stanovených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina podle materiálu ZK-02-2007-35, př. 1, schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve
zvýšení kapitoly Regionální rozvoj, § 6174 Činnost regionálních rad, o částku 500 000 Kč
při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 500 000 Kč za účelem poskytnutí dotace Regionální
radě regionu soudržnosti Jihovýchod na pořízení Prováděcího dokumentu Regionálního
operačního programu.
odpovědnost: ORR, OE, termín: 30. 4. 2007
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0122/02/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ snížit podporu poskytnutou usnesením č. 0060/01/2006/ZK příjemci Město Pelhřimov se sídlem Masarykovo
náměstí 1, 393 01 Pelhřimov, IČ 00248801, na akci reg. č. CZ.04.1.05/4.1.62.2/2901 ve
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výši 1 616 137,50 Kč o částku 774 205,50 Kč, tedy na 841 932,- Kč ■ uzavřít Dodatek č. 3
Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce reg. č. CZ.04.1.05/4.1.62.2/2901 „Rozvoj
cestovního ruchu na Pelhřimovsku“ dle materiálu ZK-02-2007-36, př. 2.
odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina, termín: 31.
3.2007
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce „D-KOMPLEX – Snížení sociální izolace osob závislých na drogách formou realizace programů péče“ v rámci grantového schématu „Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004–2006“, č. smlouvy 2981, dle
materiálu ZK-02-2007-49, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, termín: do 31. 5. 2007 uzavřít dodatek s příjemcem podpory.
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0123/02/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout podporu ve
výši 1 295 893 Kč příjemci podpory uvedenému v materiálu ZK-02-2007-37, př. 2, na realizaci akce uvedené v materiálu ZK-02-2007-37, př. 2.
odpovědnost: ORR, termín: 30. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0133/02/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Zásady pro poskytování
systémové dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol
ve znění materiálu ZK-02-2007-45, př. 3, rozhoduje poskytnout z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3231 – Základní umělecké školy dle tabulky 1 materiálu ZK-02-2007-45,
př. 2: - investiční dotaci městu Telč pro ZUŠ Telč, Nám. Zachariáše z Hradce 71, 588 56
Telč, ve výši 90 000 Kč na pořízení pianina, - neinvestiční dotaci městu Lipnice nad Sázavou ve výši 20 000 Kč pro ZŠ, ZUŠ a MŠ Lipnice nad Sázavou, Zámecká 213, 582 32 Lipnice nad Sázavou, na pořízení keybordu Yamaha a městu Pelhřimov ve výši 28 000 Kč pro
ZUŠ Pelhřimov na pořízení hrnčířského kruhu.
odpovědnost: OŠMS, odbor ekonomický, termín: do konce roku 2007
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0124/02/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přípravu projektů
kraje Vysočina v oblasti dopravní infrastruktury pro období 2007–2013 dle materiálu ZK02-2007-38, př. 3 a důvodovou zprávu k jednotlivým úsekům silnic popisující význam akce
v rámci silniční sítě kraje Vysočina dle materiálu ZK-02-2007-38, př. 1, schvaluje převod
finančních prostředků v celkové výši max. do 700 000 tis. Kč z Fondu strategických rezerv, na přípravu a částečnou realizaci projektů uvedených v materiálu ZK-02-2007-38, př.
3, na zvláštní účty jednotlivých projektů uvedených v materiálu ZK-02-2007-38, př. 3. Finance budou uvolňovány v průběhu let 2007–2013 postupně dle aktuální potřeby každého
projektu, ukládá radě kraje předložit návrh dalších projektů kraje Vysočina v oblasti dopravní infrastruktury, které jsou plánovány k realizaci v letech 2010–2013.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor majetkový, odbor regionálního rozvoje, termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0125/02/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení účelových
prostředků organizacím uvedeným v materiálu ZK-02-2007-40upr1, př. 1upr1 na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT pro rok 2007 ve
výši 1 365 000 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín: březen
2007
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0126/02/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3146 – Zařízení výchovného poradenství a výchovné
péče, Statutárnímu městu Jihlava na částečnou úhradu provozních nákladů Speciálně pedagogického centra Mateřské školy a Speciálně pedagogického centra, Demlova 28, Jihlava, ve výši 214 tis. Kč dle materiálu ZK-02-2007-41.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín: duben 2007
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0127/02/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotaci městu
Třebíč pro ZÁKLADNÍ ŠKOLU UL. KPT. JAROŠE 824/1 V TŘEBÍČI, IČ 60418583, na
účast na Mistrovství České republiky v šachu mládeže do 16 let 2006 ve výši 2 671 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0128/02/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotaci v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost Krajskému
sdružení ČSTV, E. Rošického 6, 586 01 Jihlava, IČ 709 27 511, ve výši 6 400 Kč na účast
na Mistrovství České republiky dospělých ve stolním tenise dle žádosti v materiálu ZK02-2007-53, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0129/02/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Smlouvu o půjčce pro rok 2007 se Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm Třešť, IČ
48461636, příspěvkovou organizací kraje, dle materiálu ZK-02-2007-43, př. 1, schvaluje
převod finančních prostředků ve výši 770 tis. Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu
kraje na rok 2007, kapitoly Školství, § 3123 – Střední odborná učiliště a Učiliště za účelem
poskytnutí půjčky v částce 770 tis. Kč – s určením pro Střední odbornou školu a Střední
odborné učiliště Třešť, příspěvkovou organizaci kraje, na financování projektu „Vytváření
kooperačních sítí zahradnických škol v České republice a Rakousku“.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitel Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť, termín: září 2007
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0130/02/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci o neuzavření smluv na podporu realizace akcí v rámci 4. výzvy grantového schématu z důvodu
nedostatku finančních prostředků a nedodržení čerpání předepsaných ročních alokací.
odpovědnost: OŠMS, termín: 27. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0131/02/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci projektu reg. č. CZ.04.1.03/3.3.10.3/0017 dle
materiálu ZK-02-2007-48, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, termín: do 31. 5. 2007 uzavřít dodatek s příjemcem podpory
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0132/02/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Dodatek č. 2

Usnesení 0134/02/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje souhlasí se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina označeným v materiálu ZK-02-2007-46, př. 1 kódy 1D,E,F, 1A,B,C, 2A, 3A, 3B, 4A, 6A,B,C, 7B,C, 7A.
odpovědnost: OŠMS, termín: 30. 4. 2007
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0135/02/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí Výroční zprávu o
stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2005/2006 a kalendářní
rok 2006 dle materiálu ZK-02-2007-47, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, termín: do 30. 3. 2007 odeslat na MŠMT a do konce března zveřejnit výroční zprávu na webových stránkách kraje.
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0136/02/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ sloučit Vyšší odbornou
školu, Jihlava, Tolstého 16 s Vyšší odbornou školou a Střední průmyslovou školou, Žďár
nad Sázavou, Studentská 1 dnem 1. 7. 2007 dle materiálu ZK-02-2007-51, př. 1 ■ darovat
dnem 1. 7. 2007 Vysoké škole polytechnické Jihlava movitý majetek kraje Vysočina dle
materiálu ZK-02-2007-51, př. 2.
odpovědnost: OŠMS, termín: do 31. 7. 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0137/02/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotaci TJ Jiskra Havlíčkův Brod na „Výstavbu softbalového areálu se světovými parametry“ ve výši
200 000 Kč. Finanční prostředky budou uvolněny po ukončení projektu a prokázání zaplacení všech faktur investorem, schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení
kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 200
000 Kč za účelem poskytnutí dotace TJ Jiskra Havlíčkův Brod, IČ 00529672, na „Výstavbu softbalového areálu se světovými parametry“ při současném snížení kapitoly Rezerva
a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva, o stejnou
částku 200 000 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, odbor sekretariátu
hejtmana, termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Usnesení 0138/02/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ poskytnout dotace
vlastníkům kulturních památek v souladu se „Zásadami pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina“ podle materiálu ZK-02-2007-54, př. 2 ve výši
13 220 091 Kč ■ neposkytnout finanční dotace na obnovu kulturních památek žadatelům
uvedeným v materiálu ZK-02-2007-54, př. 3, schvaluje zvýšení rozpočtu kapitoly Kultura, § 3322 Zachování a obnova kulturních památek, o částku 3 193 201 Kč snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položka Nespecifikovaná rezerva, § 6409 Ostatní činnosti
j. n., o tuto částku.
odpovědnost: OKPP, EO, termín: 31. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0139/02/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje v souladu s ustanovením §
35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, Dodatek č. 4 Zřizovací listiny Krajské knihovny Vysočiny se sídlem v Havlíčkově Brodě, Havlíčkovo nám. 87, dle materiálu ZK-02-2007-55, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, termín: 31. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0140/02/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o půjčce dle materiálu ZK-02-2007-56, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, odbor ekonomický, ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, termín: 30. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0141/02/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ uzavřít smlouvu o spolupráci na projektu „Legese“ dle materiálu ZK-02-2007-57, př. 1 ■ převod finančních prostředků do výše 570 000 Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní bankovní účet kraje
za účelem kofinancování projektu „Legese“ (převod finančních prostředků bude prováděn postupně podle potřeby).
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odpovědnost: odbor informatiky, odbor ekonomický, termín: duben 2007
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Usnesení 0142/02/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Závěrečnou zprávu o čerpání podpory z Fondu Vysočiny za rok 2006 dle materiálu ZK-02-2007-58, př. 1, ukládá
Radě Fondu Vysočiny postupně minimalizovat a dle možností ujednotit požadavky povinných příloh v jednotlivých grantových programech.
odpovědnost: M. Vystrčil, termín: průběžně, nejpozději do března 2008
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0143/02/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení grantového
programu „Tábory 2007“ dle materiálu ZK-02-2007-59, př. 1, jmenuje ■ řídicí výbor
grantového programu „Tábory 2007“ ve složení: ODS – Jan Nekula, Jaroslav Makovec,
KDU-ČSL – Pavel Pípal, Jaroslav Hrubý, KSČM – Roman Ondrušek, Ladislav Nováček,
ČSSD – Pavla Kučerová, Pavol Bátor, SNK – ED – Tomáš Homa, Jan Lapeš ■ Jana Nekulu
předsedou řídicího výboru grantového programu „Tábory 2007“ ■ garantem grantového
programu „Tábory 2007“ odbor školství, mládeže a sportu a zástupce garanta Petra Horkého s právem hlasovacím a Kláru Sotonovou s právem poradním, pověřuje radu kraje,
aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OŠMS, termín: 27. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0144/02/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení grantového
programu „Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2007“ na podporu budování a
modernizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu dle materiálu ZK-02-2007-60,
př. 1upr1, jmenuje ■ řídicí výbor grantového programu „Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2007“ ve složení: ODS – Vladislav Nechvátal, Tomáš Dufek, KDU-ČSL –
Hana Žáková, Petr Kesl, KSČM – Milan Ustouhal, Julie Dolejší, ČSSD – Miroslav Báňa,
Alena Spilková, SNK – ED – Jaroslav Huňáček, Zdeňka Švaříčková ■ Hanu Žákovou
předsedou řídicího výboru grantového programu „Doprovodná infrastruktura cestovního
ruchu 2007“ ■ garantem grantového programu „„Doprovodná infrastruktura cestovního
ruchu 2007“ odbor regionálního rozvoje a zástupce garanta Renatu Šimánkovou s právem
hlasovacím a Ivanu Mahelovou s právem poradním, pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 27. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0145/02/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení grantového programu „Modernizace ubytovacích zařízení 2007“ na podporu zkvalitnění skladby lůžek a
vybavenosti pokojů ubytovacích zařízení cestovního ruchu dle materiálu ZK-02-2007-61,
př. 1upr1, jmenuje ■ řídicí výbor grantového programu „Modernizace ubytovacích zařízení 2007“ ve složení: ODS – Bohuslav Nahodil, Richard Kukla, KDU-ČSL – Jiří Havlíček, Hana Žáková, KSČM – Milan Plodík, Jan Slámečka, ČSSD – Dagmar Zvěřinová,
Vladimír Černý, SNK – ED – Marie Černá, Zdeněk Jirsa ■ Marii Černou předsedou řídicího výboru grantového programu „Modernizace ubytovacích zařízení 2007“ ■ garantem grantového programu „Modernizace ubytovacích zařízení 2007“ odbor regionálního
rozvoje a zástupce garanta Renatu Šimánkovou s právem hlasovacím a Ivanu Mahelovou
s právem poradním, pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru
jmenovala náhradníka.
odpovědnost: ORR, termín: 27. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0146/02/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový program „ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – ZDROJ BOHATSTVÍ VYSOČINY 2007“ na podporu projektů
v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty, dle materiálu ZK-02-2007-62, př.
1upr1, jmenuje ■ řídicí výbor grantového programu „ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – ZDROJ
BOHATSTVÍ VYSOČINY 2007“ ve složení: ODS – Pavel Hájek, Jiří Jež ml., KDU-ČSL
– Jaroslav Poborský, Jan Štefáček, KSČM – Ivo Novotný, Jiří Vlach, ČSSD – Josef Komínek, Zdeněk Smutný, SNK – ED – Pavel Gregor, Pavel Vosátka ■ Pavla Hájka předsedou
řídicího výboru grantového programu „ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – ZDROJ BOHATSTVÍ VYSOČINY 2007“ ■ garantem grantového programu „ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ –
ZDROJ BOHATSTVÍ VYSOČINY 2007“ odbor životního prostředí a zástupcem garanta
Josefa Klečanského s právem hlasovacím a Miroslava Janouška s právem poradním, pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor životního prostředí, termín: 27. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0147/02/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje navrhuje Valnému shromáždění Regionální rozvojové agentury Vysočina, z. s. p. o. ■ vzít na vědomí rezignaci Vítězslava
Jonáše, zastupitele kraje Vysočina, na funkci člena předsednictva Regionální rozvojové
agentury Vysočina, z. s. p. o. ■ zvolit do funkce člena předsednictva Regionální rozvojové
agentury Vysočina, z. s. p. o., Jana Nekulu, zastupitele kraje Vysočina.
odpovědnost: OSH, termín: 27. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
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