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Ministerstvo vnitra ČR původ-
ně připravovalo dva návrhy zá-
konů, které měly novelizovat 
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění poz-
dějších předpisů, zákon č. 129/
2000 Sb., o krajích (krajské 
zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, a zákon č. 131/2000 
Sb., o hlavním městě Praze, 
ve znění pozdějších předpisů. 
První (tzv. antikorupční) no-
vela byla připravována na zá-
kladě usnesení vlády č. 1199 
ze dne 25. října 2006, kterým 
byla schválena „Strategie vlá-
dy v boji proti korupci na ob-
dobí let 2006 až 2011“. Druhá 

novela citovaných zákonů byla 
označována jako „technická“ 
a měla být vládě předložena 
do konce letošního roku. Cí-
lem této „technické“ novely je 
odstranit ze uvedených záko-
nů problematická ustanovení 
a tam, kde je to možné, sladit 
úpravu stejných či podobných 
institutů pro obce kraje i hlavní 
město Prahu.
Vláda svým usnesením č. 500 
ze dne 16. května 2007 schvá-
lila „Plán legislativních prací 
vlády“ na zbývající část roku 
2007, ve kterém došlo ke spo-
jení antikorupční a technické 
novely zákonů o územních sa-

mosprávných celcích. Návrh 
takto „spojeného“ zákona má 
být vládě předložen do 31. pro-
since 2007 (předpokládaný ter-
mín nabytí účinnosti je leden 
2009). Podle harmonogramu 
prací předloží Ministerstvo 
vnitra ČR do meziresortního 
připomínkového řízení návrh 
zákona, kterým se budou nove-
lizovat zákon o obcích, zákon 
o krajích a zákon o hlavním 
městě Praze, v září 2007.

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

Informace k aktuálnímu vývoji novelizace 
zákonů o územních samosprávných celcích

Dne 11. 6. 2007 se uskutečnil 
na Ministerstvu vnitra ČR se-
minář k finančním programům 
EU pro oblast prevence krimi-
nality na období 2007–13. Jed-
ná se o programy s názvem 
ISEC a Preparedness, které 
jsou následnickými programy 
dosavadního programu EU 
pro oblast prevence kriminali-
ty AGIS.
Programy byly představeny 
pracovnicí Evropské komi-
se a koordinátorkou programu 
ISEC paní Zuzanou Dorazilo-
vou. Jedná se o specifické pro-
gramy rámcového programu 
„Bezpečnost a ochrana svo-
bod“ na léta 2007–13. Termín 
pro předkládání projektů pro 
letošní byl stanoven na 16. 7. 
2007, dle vyjádření koordiná-
torky projektu ISEC však bude 
možno podávat přihlášky kaž-
dým rokem. Pro činnost NNO 
na úseku prevence kriminality 
je využitelný především pro-
gram ISEC.
Program ISEC – „Předchá-
zení trestné činnosti a boj 

proti ní“ na období 2007–13
- v návrhu rozpočtu EU vy-

členěno v průměru € 85 mil. 
ročně, pro rok 2008 € 51 mil. 

- tematické okruhy: 
■ prevence organizované i ne-

organizované trestné činnosti
■ ochrana obětí trestných činů, 

podpora a ochrana svědků
■ předcházení násilné radika-

lizace
■ školení, semináře, zlepšování 

jazykové vybavenosti apod.
- cílové skupiny – programy 

se zaměřují na:
■ úředníky a zaměstnance do-

nucovacích orgánů (obecní 
a státní policie)

■ soudce, státní zástupce, ad-
vokáty

■ úředníky vládních subjektů, 
samosprávy

■ přestavitele občanských sdru-
žení

■ představitele služeb pro po-
moc obětem trestných činů

- způsobilí žadatelé:
■ veřejné a soukromé organi-

zace s právním postavením
■ národní, regionální nebo 

místní veřejné instituce
■ občanská sdružení, profesní 

organizace nebo organizace 
zastupující oblast podnikání

■ neziskové organizace
■ vzdělávací či výzkumné in-

stituce, univerzity
- praktické informace:
■ vyhlášení výzev k předklá-

dání návrhů pro rok 2008 
se předpokládá v listopadu 
– prosinci 2007, pro podání 
žádostí je navrhován termín 
28. 2. 2008

■ projekty je možno zpraco-
vávat a žádosti vyplňovat 
v českém jazyce

■ více informaci k progra-
mu najdete na internetové 
stránce: http://ec.europa.eu/
justice_home/funding/isec/
funding_isec_en.htm

Program Preparedness – „Pre-
vence, připravenost a zvládá-
ní následků teroristických 
útoků a jiných rizik spoje-
ných s bezpečností“ na obdo-
bí 2007–13.
Tento program je určen k před-
kládání projektů zaměřených 

Finanční programy EU v oblasti prevence 
kriminality na léta 2007-13
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např. na ochranu elektráren 
před teroristickými útoky, bez-
pečný transport škodlivých lá-
tek, zajišťování nepřetržitých 
dodávek pitné vody a elek-
trické energie apod. Více 
informací k programu na-
jdete na internetové stránce  

http: / / ec.europa.eu/justice_
home/funding/cips/funding_
cips_en.htm.

 Josef Pokorný, odbor sekre-
tariátu hejtmana
telefon.: 564 602 164, e-mail: 
pokorny.josef@kr-vysocina.cz

Jedním z prvních operačních 
programů ČR, který prošel 
v Bruselu technickou kontro-
lou a byl přijat Evropskou ko-
misí k dalšímu vyjednávání, je 
„Regionální operační program 
Jihovýchod (ROP JV)“. Je ur-
čen pro kraj Vysočina a Jiho-
moravský kraj, jeho řídicím 
orgánem je Regionální rada re-
gionu soudržnosti Jihovýchod 
se sídlem v Brně a s regionál-
ním pracovištěm v Jihlavě.
Vyjednávání s Evropskou ko-
misí zatím nejsou ukončena, 
přesto regionální rada aktivně 
seznamuje veřejnost s progra-
mem ROP JV a s jeho možnost-
mi, aby potenciální žadatelé 
mohli promýšlet své záměry
a byli připraveni předkládat 
propracované projekty hned 
po vyhlášení jednotlivých vý-
zev. Nabité konferenční sály 
v Jihlavě a v Brně koncem 
května 2007, diskuse a příznivé 
ohlasy svědčí o velkém zájmu 
o evropské dotace. Obou kon-
ferencí pod názvem „Re-
gionální operační program 
Jihovýchod – šance pro region“ 
se zúčastnilo na 400 zástupců 
měst a obcí, hospodářských 
komor a podnikatelského sek-
toru, agrárních komor, obchod-
ních a profesních sdružení, 
nevládních neziskových orga-
nizací, vzdělávacích institucí, 
zdravotnického a sociálního 
sektoru, odborníků z oblasti 
evropských fondů a novinářů. 
Právě vydaná brožura „Re-
gionální operační program 
Jihovýchod“, rozesílaná v sou-
časné době na obecní úřady 
spravující obce s více než 500 
obyvateli, poskytuje základní 

informace o fondech Evropské 
unie, o operačních programech, 
a především o ROP JV, jehož 
cílem je vytvoření podmínek 
pro efektivní rozvoj regionu 
Jihovýchod, zvýšení jeho kon-
kurenceschopnosti i kvality ži-
vota obyvatel. Celkový objem 
finančních prostředků vyčle-
něných z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj (ERDF) v ob-
dobí 2007–2013 (resp. 2015) 
pro ROP JV je přibližně 700 
mil euro, což při současném 
kurzu euro znamená více než 
19 miliard korun. Při dostateč-
ném počtu kvalitních projektů 
získá region Jihovýchod kaž-
dým rokem prostřednictvím 
ROP JV z ERDF průměrně 2,8 
miliardy korun. To je přibližně 
sedmkrát více, než činily fi-
nanční prostředky Společného 
regionálního operačního pro-
gramu (SROP) v předchozím 
programovém období.
Na základě výsledků rozsáhlé-
ho průzkumu potřebnosti pro-
jektů v regionu Jihovýchod je 
program zaměřen na tři priori-
ty: dostupnost dopravy, rozvoj 
cestovního ruchu a rozvoj měst 
a obcí. Největší podíl finanč-
ních prostředků je určen na roz-
voj dopravní infrastruktury. 
V porovnání s ostatními regio-
ny soudržnosti České republi-
ky se jedná o jeden z nejvyšších 
podílů a dle Miloše Vystrči-
la, předsedy regionální rady 
a hejtmana kraje Vysočina, ten-
to fakt vychází z přesvědčení, 
že rozvoj dopravní infrastruk-
tury bude pro rozvoj našich 
krajů – Vysočiny a Jihomorav-
ského kraje – z dlouhodobého 
hlediska zásadním přínosem. 

Na rozdíl od předchozího pro-
gramového období 2004–2006 
je pro žadatele a příjemce do-
tace další příjemnou změnou 
vytvoření jediného kontaktní-
ho místa v celém vývoji pro-
jektu – Úřadu Regionální rady. 
Úřad nabízí žadatelům nefor-
mální posouzení jejich zámě-
ru i konzultace a má klíčovou 
úlohu v procesu hodnocení 
a schvalování projektů podle 
kritérií stanovených hlavními 
strategickými programový-
mi dokumenty politiky hospo-
dářské a sociální soudržnosti 
a v návaznosti na českou a ev-
ropskou legislativu. Úřad dále 
provádí veškerou agendu spo-
jenou s kontrolou realizace 
projektů, s jejich vyúčtováním, 

platbami, monitoringem a eva-
luací. 
V současné době Úřad Regio-
nální rady Jihovýchod posky-
tuje individuální konzultace, 
jeho zástupci jsou zváni na se-
mináře pořádané samosprávou, 
politickými kluby, neziskovými 
organizacemi a dalšími zájemci 
o dotace. Snahou Regionální 
rady Jihovýchod je poskytnout 
maximální informační servis.
Kompletní aktuální informace 
zájemci naleznou na www.jiho-
vychod.cz. 

Milena Marešová, Úřad Re-
gionální rady regionu soudrž-
nosti Jihovýchod
telefon.: 532 193 552, e-mail: 
maresova@jihovychod.cz

Regionální operační program 
Jihovýchod před spuštěním

Ve Zpravodaji č. 3/2007 dne 
14. 3. 2007 byly zveřejněny 
informace o poskytování do-
tací na zabezpečení integra-
ce azylantů v roce 2007, které 
vyplývají ze zák. č. 325/1999 
Sb., o azylu, a z usnesení vlá-
dy ČR č. 1463 ze dne 20. 12. 
2006. Kraj Vysočina požádal 
města i obce kraje Vysočina 
o spolupráci při zajišťování 
bydlení azylantů v roce 2007 
a současně zveřejnil informace 
o tom, na co jsou dotace urče-
ny a jak postupovat při podává-
ní žádostí.
Procentní podíl kraje Vysočina při 
zajištění bydlení azylantů v roce 
2007 činí 6 %. To znamená za-
jistit bydlení pro 12 osob z cel-
kového počtu 200 tak, jak bylo 
schváleno výše uvedeným usne-
sením vlády pro jednotlivé kra-
je. Vzhledem k tomu, že žádné 
nabídky dosud nebyly předlože-
ny, kraj Vysočina se znovu obrací 
na obce a města s výzvou k před-
kládání nabídek.

Na zajištění bydlení azylan-
tů budou poskytnuty dotace 
ze státního rozpočtu a na-
bídky mohou předkládat jak obce 
a města, tak i fyzické nebo 
právnické osoby. Informace 
o výši a druzích dotací jsou 
zveřejněny na webových strán-
kách kraje Vysočina (Doku-
menty odborů > Sekretariát 
hejtmana > Protidrogová pre-
vence > Prevence kriminality). 
Kraj Vysočina současně žádá 
města a obce kraje Vysočina 
o zveřejnění informací o mož-
nosti čerpání dotací na zabez-
pečení bydlení azylantů pro 
právnické a fyzické osoby. 
Termín pro podávání žádostí 
o dotaci je do 15. října 2007. 
Nabídky zasílejte a případné 
podrobnější informace žádejte 
na níže uvedeném kontaktu: 

 Josef Pokorný, odbor sekre-
tariátu hejtmana
telefon: 564 602 164, e-mail: 
pokorny.josef@kr-vysocina.cz

Výzva k předkládání nabídek 
na spolupráci při zabezpečování 
integrace azylantů v roce 2007

Informace
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Zastupitelstvo kraje Vysočina 
se bude na svém zasedání dne 
26. 6. 2007 zabývat novými 
grantovými programy Fondu Vy-
sočiny. Grantový program „Edi-
ce Vysočiny V.“ 
bude podporovat 
ediční počiny od-
borné a populár-
ně-naučné povahy  
o významných 
o s o b n o s t e c h , 
h i s t o r i c k ý c h 
událostech, kulturním a pří-
rodním dědictví kraje 
Vysočina zaměřené na popu-
larizaci a širší poznání regi-
onálních kulturních tradic. 
Cílem programu „Prevence 
kriminality 2007“ je podpo-
ra a motivace obcí, nestátních 
neziskových organizací a škol 
při realizaci specifických pro-
gramů prevence kriminality 
na úrovni primární, sekun-
dární a terciární prevence.

Třetím připravovaným progra-
mem je grantový program „Dob-
rovolnictví 2007“. Jeho účelem 
je zajistit spolufinancování při 
realizaci rozvoje dobrovolnictví 

v kraji Vysočina, 
kterého budou 
využívat klienti 
sociálních a zdra-
votnických zařízení. 
Výzvy k před-
kládání projek-
tů a veškeré 

informace ke grantovým pro-
gramům včetně formuláře žá-
dosti budou ihned po schválení 
v zastupitelstvu kraje vyvěše-
ny na internetových stránkách 
kraje Vysočina www.kr-vyso-
cina.cz nebo na www.fondvy-
sociny.cz.

 Dušan Vichr, odbor regio-
nálního rozvoje
telefon: 564 602 541, e-mail: 
vichr.d@kr-vysocina.cz

Připravované grantové 
programy Fondu Vysočiny

Zrušení obecně závazné vyhlášky
V částce 48/2007 Sbírky zákonů vydané dne 7. 6. 2007 byl pu-
blikován pod č. 129 Nález Ústavního soudu, kterým dochází 
ke dni vyhlášení Nálezu ve Sbírce zákonů ke zrušení Obecně 
závazné vyhlášky města Ústí nad Labem č. 81/2001 k zajištění 
udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochra-
ně životního prostředí, veřejné zeleně a k užívání zařízení obce 
sloužících potřebám veřejnosti.
Zrušení obecně závazné vyhlášky
V částce 48/2007 Sbírky zákonů vydané dne 7. 6. 2007 byl 
publikován pod č. 128 Nález Ústavního soudu, kterým do-
chází ke dni vyhlášení Nálezu ve Sbírce zákonů ke zrušení 
Obecně závazné vyhlášky statutárního města Mladá Boleslav 
č. 25/ 2005, jíž se mění a doplňuje vyhláška č. 12/2004 k za-
bezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných 
prostranstvích.

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

Novinky ve Sbírce zákonů

Zastupitelstvo kraje Vysočina projednalo na svém zasedání dne 
27. 3. 2007 a usnesením číslo 009/02/2007/ZK schválilo „Pro-
gram prevence kriminality kraje Vysočina na léta 2007–2008“. 
Dokument byl zpracován v souladu s opatřeními, které obsahuje 
„Program rozvoje kraje Vysočina v oblasti sociální prevence“ 
a v souladu s podmínkami stanovenými Ministerstvem vnitra ČR 
pro zapojení krajů do „Programu prevence kriminality na místní 
úrovni – Partnerství“. 
Program prevence kriminality kraje Vysočina byl zpracován 
v souladu s metodikou Ministerstva vnitra ČR na základě statis-
tických údajů poskytnutých okresními ředitelstvími PČR v kra-
ji, na základě údajů o činnosti obecních policií v kraji Vysočina, 
na základě údajů převzatých od ČSÚ a z údajů, které jsou k dispo-
zici v datovém skladů kraje Vysočina. Z těchto údajů byla sesta-
vena analytická část, která zahrnuje analýzu pachatelů trestných 
činů, obětí trestných činů, analýzu spojenou s problematiku bez-
pečnosti silničního provozu a analýzu kriminogenních příležitos-
tí. Na základě analytické části pak byl sestaven program prevence 
kriminality na období 2007–2008, který obsahuje opatření, jež by 
měla vést k omezení nebo snížení kriminality v kraji Vysočina. 
Opatření jsou členěna v návaznosti na analytickou část a formu-
lována ve vztahu k pachatelům a obětem trestných činů, ke zvýše-
ní bezpečnosti silničního provozu a k omezování kriminogenních 
příležitostí. Dále jsou opatření členěna dle úrovně orgánů a insti-
tucí, které by se měly podílet na jejich uvádění do praxe. 
Vzhledem k tomu, že významné místo v oblasti prevence krimi-
nality mají samosprávné orgány, byla některá opatření formulová-
na s cílem zapojení měst a obcí do procesu prevence kriminality. 
V této souvislosti žádáme starosty měst a obcí kraje Vysočina 
o spolupráci při realizaci opatření obsažených v tomto programu, 
zejména pak těch, která jsou směrována na města a obce. Program 
je dispozici na webových stránkách kraje Vysočina www.kr-vy-
socina.cz > Krajský úřad > Koncepční materiály.

 Josef Pokorný, odbor sekretariátu hejtmana
telefon.: 564 602 164, e-mail: pokorny.josef@kr-vysocina.cz

Program prevence kriminality 
kraje Vysočina na léta 2007–2008

Za účasti ministra kultury Čes-
ké republiky Václava Jehličky, 
generálního ředitele Národní-
ho památkového ústavu Pavla 
Jerieho, dalších představitelů 
ministerstva kultury a financí, 
krajských samospráv, zástup-
ců odborů kultury a památko-
vé péče jednotlivých krajských 
úřadů, odborných pracovníků 
Národního památkového ústa-
vu, zástupců vysokých škol, 
představitelů církví, samospráv 

obcí, ředitelů muzeí a galerií se 
uskutečnila ve dnech 21. a 22. 
května 2007 v sídle kraje Vy-
sočina první celostátní konfe-
rence věnovaná problematice 
památkové péče.
V úvodním vystoupení minis-
tr kultury ocenil záměr komise 
pro kulturu a památkovou péči 
Rady asociace krajů, pod jejíž 
záštitou se konferenci usku-
tečnila, uspořádat toto první 
setkání věnované problemati-

Celostátní konference 
věnovaná památkové péči
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ce památkové péče. Představil 
svůj úmysl otevřít Minister-
stvo kultury široké spolupráci 
s územními samosprávami a se 
všemi dalšími subjekty tvořící-
mi systém péče o památkový 
fond v České republice. 
Příspěvky zástupců jednotli-
vých krajů poukázaly na řadu 
úspěšných projektů obnovy 
a nové využití památkově chrá-
něných objektů. Druhý blok 
přednášek prezentoval široké 
spektrum možností financová-
ní obnovy kulturních památek. 
Vedle nemalých prostředků vy-
nakládaných kraji na obnovu 
kulturních památek na jejich 
území jsou to dlouhodobě fun-
gující programy Ministerstva 
kultury, finanční mechanismy 
EHP a Norska. Účastníci z Ra-
kouska představili program 
Evropské územní spolupráce.
Výstupy konference závěrem 
shrnula Martina Matějková, 
předsedkyně Komise Rady 
Asociace krajů ČR pro kultu-
ru a památkovou péči a radní 
kraje Vysočina pro oblast kul-
tury a památkové péče. Kra-
je vítají zlepšení spolupráce 
s novým vedením Ministerstva 

kultury ČR a dalšími partnery 
v oblasti kultury a památkové 
péče. Upozorňují na nutnost 
změny stávajícího památkové-
ho zákona při současném hle-
dání rovnováhy mezi zájmy 
památkové péče a přiměře-
nými kompenzacemi omezení 
vlastníků kulturních památek. 
Kraje spolu s obcemi podpo-
rují obnovu památek na svém 
území, a to nejen finanč-
ně z vlastního rozpočtu nebo 
jako předkladatelé projektů 
financovaných z Evropských 
prostředků, ale i při hledání 
vhodného využití zanedba-
ných a dosud nevyužívaných 
památkově chráněných objek-
tů v rámci programového roz-
voje krajů.
Konference prokázala nezanedba-
telnou úlohu krajů v péči o kul-
turní dědictví a nezbytnost 
vzájemné spolupráce všech 
subjektů podílejících se na 
ochraně památkového fondu. 

 Olga Čermáková odbor 
kultury a památkové péče 
telefon.: 564 602 35, e-mail: 
cermakova.o@kr-vysocina.cz

Ministerstvo pro místní roz-
voj bude na základě dosavad-
ních zkušeností opět pořádat 
bezplatné konzultační dny za-
měřené na metodicko-pora-
denskou činnost pro obce jako 
vlastníky bytového fondu, 
krajské úřady a městské úřady 
v otázkách souvisejících s po-
litikou bydlení, správou a pro-
vozem bytového fondu včetně 
nájmu bytů a nebytových pro-
storů a vlastnictví bytů.
Pro II. pololetí 2007 je připraven 
následující časový plán konzul-
tačních dnů, které se budou ko-
nat v budově Ministerstva pro 
místní rozvoj v Praze ve velkém 
sále Divadla IMAGE, v příze-
mí vchod z ulice Pařížské č. 4, 

vždy v úterý od 10 hodin: 4. září 
2007, 2. říjen 2007, 6. listopad 
2007, 4. prosinec 2007 (doprav-
ní spojení nejlépe metrem trasa 
A stanice Staroměstská, trasa A 
či B stanice Můstek, případně 
tramvají č. 17 – stanice Právnic-
ká fakulta).
Témata, na která budou v úvod-
ní části konzultační dny za-
měřeny, budou operativně 
reagovat na plnění opatření 
ze schválených záměrů vlády 
v bytové politice a připravo-
vanou právní úpravu v oblasti 
bydlení. Další část konzultač-
ních dnů bude věnována od-
povědím na dotazy a výměně 
zkušeností vlastníků a správců 
bytového fondu. Program kon-

Ministerské konzultační 
dny k bytové problematice

Vesnicí roku Vysočiny 2007, 
a tedy vítězem krajského kola 
soutěže obcí, pořádané Spol-
kem pro obnovu venkova, 
Svazem měst a obcí, Minis-
terstvem pro místní rozvoj ČR 
a Ministerstvem zemědělství 
ČR, se stala obec Studenec na 
Náměšťsku. Obec s 540 oby-
vateli zvítězila v konkurenci 
28 malých sídel 
a bude kraj re-
p r e z e n t o v a t 
v celostátním fi-
nále. 
Mezi hodnoticí 
kritéria patřily: 
koncepční do-
kumenty, společenský život, 
aktivity občanů, podnikání, 
péče o stavební fond a obraz 
vesnice, občanská vybavenost, 
inženýrské sítě a úspory ener-
gií, péče o veřejná prostran-
ství, přírodní prvky a péče 
o krajinu.
Kromě Studence, který se stal 
celkovým vítězem (Zlatá stu-
ha), získala ocenění za spole-
čenský život (Modrou stuhu) 
obec Zárubice, v Pikárci po-
rota ocenila zejména činnost 
mládeže (Bílá stuha), nejlep-
ší péči o zeleň (Zelená stuha) 
prokázala obec Veselý Žďár 
a letos poprvé udělovanou cenu 
za spolupráci se zemědělským 
subjektem (Oranžová stuha) 
obdrží obec Hluboké.

Dalšími oceněnými obcemi 
byla Police, která získala di-
plom za vzorné vedení kroniky, 
obec Bory (diplom za vzor-
né vedení obecní knihovny) 
a obec Jiratice (diplom za roz-
víjení lidových tradic). Dalších 
šest obcí komise ocenila čest-
ným uznáním. 
Vítězem nepovinné soutěže 

v rámci hod-
nocení Vesni-
ce roku 2007 
kraje Vysočina 
o nejlepší bram-
borový recept, 
které se zúčast-
nilo celkem 12 

obcí, se stala obec Nové Syrovi-
ce s pokrmem „Grázlův mls“.
Ke všem uděleným stuhám 
patří také finanční ohodno-
cení rozvojových snah obcí 
– v rámci prostředků vyčleně-
ných v příštím roce ze státního 
rozpočtu na Program obnovy 
venkova může vítězná obec 
získat na své rozvojové aktivi-
ty částku až 500 tis. Kč, ostat-
ní stuhami oceněné obce pak 
částku 400 tis. Kč. Obce oce-
něné stuhami a diplomy obdrží 
rovněž věcné a finanční dary 
i od kraje Vysočina.

 Dušan Vichr, odbor regio-
nálního rozvoje
telefon: 564 602 541, e-mail: 
vichr.d@kr-vysocina.cz

Vesnicí roku 2007 na Vysočině 
se stal Studenec

zultačních dnů bude nejpozději 
tři dny před konáním na webo-
vé stránce http://www.mmr.cz 
> Bytová politika > Konzultač-
ní dny pro obce, městské a kraj-
ské úřady.
Účast na těchto konzultačních 
dnech je zcela dobrovolná, zá-
visí na potřebě informací z výše 
uvedených okruhů a je bez-
platná. Jde o vhodnou formu, 
jak získat informace pro obce 

a města, které mají ve vlast-
nictví bytový fond, a případ-
ně jejich správce, ať již jsou to 
bytové podniky, příspěvkové či 
rozpočtové organizace, realitní 
kanceláře nebo jiné obstarava-
telské firmy.

 Daniela Grabmüllerová, 
ministerstvo vnitra, 
telefon: 224 861 341, e-mail: 
daniela.grabmullerova@mmr.cz
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Usnesení 0148/03/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje upravený pro-
gram jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 15. 5. 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0149/03/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje volí dr. Ing. arch. Jarosla-
va Huňáčka, RSDr. Jiřího Vlacha ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva 
kraje č. 3/2007.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 15. 5. 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0150/03/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí zprávu 
o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje, termín: 15. 5. 2007
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0151/03/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci 
o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitelka krajského úřadu, termín: 15. 5. 2007
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0152/03/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje ruší usnesení zastupitelstva 
kraje č. 0015/01/2006/ZK ze dne 14. února 2006 v té části, která se týká poskyt-
nutí dotace na realizaci Světového poháru v běhu na lyžích Zlaté lyže (FIS TOUR 
DE SKI – World Cup) ve výši 700 000 Kč společnosti Zlatá lyže, spol. s r. o., 
IČ: 25577778, rozhoduje poskytnout dotaci ve výši 350 000 Kč společnosti Zlatá 
lyže, spol. s r. o., IČ: 25577778, na krytí ztráty vzniklé v důsledku neuspořádá-
ní akce Zlaté lyže (FIS TOUR DE SKI – World Cup), a to jako podporu malé-
ho rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 
15. 12. 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, schvaluje 
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3419 
Ostatní tělovýchovná činnost, položka 5213 Neinvestiční transfery nefinančním 
podnikatelským subjektům ve výši 350 000 Kč a současné snížení kapitoly Re-
zerva a rozvoj kraje, položka Nespecifikovaná rezerva ve stejné výši 350 000 Kč 
společnosti Zlatá lyže, spol. s r. o., IČ: 25577778, na krytí ztráty vzniklé v dů-
sledku neuspořádání akce Zlaté lyže (FIS TOUR DE SKI – World Cup) dle ma-
teriálu ZK-03-2007-04.
odpovědnost: OSH, OE, termín: 30. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0153/03/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí Roční 
zprávu o stavu požární ochrany kraje Vysočina za rok 2006 dle materiálu ZK-
03-2007-05, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 15. 5. 2007
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0154/03/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí „Zprá-
vu o čerpání rozpočtu kraje v období leden–březen 2007“ dle materiálu ZK-03-
2007-06, př. 1upr1 a materiálu ZK-03-2007-06, př. 2.
odpovědnost: odbor ekonomický, termín: květen 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0155/03/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje vyjadřuje souhlas s ce-
loročním hospodařením kraje Vysočina za rok 2006 bez výhrad, schvaluje Zá-
věrečný účet kraje Vysočina za rok 2006 včetně návrhu na rozdělení zůstatku 
výsledku hospodaření dle materiálu ZK-03-2007-07, př. 1, bere na vědomí 
„Zprávu o čerpání rozpočtu kraje v období leden–prosinec 2006“ dle materiálu 
ZK-03-2007-07, př. 2.
odpovědnost: rada kraje, termín: 30. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0156/03/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje neposkytnout 
dotaci obci Světnov na řešení tíživé finanční situace dle materiálů ZK-03-2007-
08, př. 1 a ZK-03-2007-08, př. 2.
odpovědnost: ekonomický odbor, termín: 15. 5. 2007
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 1, zdrželo se 10.

Usnesení 0157/03/2007/ZK – Zastupitelstvo rozhoduje ■ převést darem po-
zemky dle GP č. 154-2436/2006 par. č. 84/2 ost. pl., ost. kom. o výměře 63 m², 
par. č. 84/3 ost. p. ost. kom. o výměře 1 m², par. č. 127/3 ost. pl., ost kom. o vý-
měře 17 m², par. č. 127/4 ost.pl., ost. kom. o výměře 4 m², par. č. 127/5 ost. pl., 
ost. kom. o výměře 11 m² a par. č. 127/6 ost. pl., ost. kom. o výměře 48 m² v k. ú. 
a obci Štěpkov z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Štěpkov ■ nabýt 
darem pozemky dle GP č. 154-2436/2006 par. č. 109/2 ost. pl., silnice o výměře 
1 m² a 109/4 ost. pl., silnice o výměře 1 m² v k. ú. a obci Štěpkov a stavbu rozší-
ření silnice na těchto pozemcích z vlastnictví obce Štěpkov do vlastnictví kraje 
Vysočina, schvaluje dodatek č. 91 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby sil-
nic Vysočiny dle materiálu ZK-03-2007-10 př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 7. 2007
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0158/03/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem 
pozemek par. č. 647/7 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 91 m² v k. ú. Su-
chá u Havlíčkova Brodu a obci Havlíčkův Brod vytvořený geometrickým plánem 
609-1351/2006 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod, 
schvaluje dodatek č. 97 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysoči-
ny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2007-11, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 7. 2007
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0159/03/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 98 Zři-
zovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace 
dle materiálu ZK-03-2007-12, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 7. 2007
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0160/03/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ převést darem 
stavbu silnice na pozemku par. č. 425/1 a dále pozemky par. č. 425/1 – ostatní 
plocha, silnice o výměře 3 315 m² a par. č. 449 – ostatní plocha, ostatní komu-
nikace o výměře 255 m² v k. ú. Dobrá Voda u Pelhřimova a obci Dobrá Voda, 
z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Dobrá Voda ■ nabýt darem po-
zemek par. č. 499 – ostatní plocha, silnice o výměře 3 784 m² v k. ú. Dobrá Voda 
u Pelhřimova a obci Dobrá Voda z vlastnictví obce Dobrá Voda do vlastnic-
tví kraje Vysočina, schvaluje ■ dodatek č. 99 Zřizovací listiny Krajské správy 
a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2007-13, 
př. 1 ■ dodatek č. 100 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, 
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2007-13, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 8. 2007
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0161/03/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 101 
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organi-
zace dle materiálu ZK-03-2007-14, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 5. 2007
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0162/03/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést úplatně, 
dle GP č. 75-3590/2005, nově oddělené pozemky par. č. 917/3 (díl „b“) – vodní 
plocha, tok přírodní o výměře 139 m², par. č. 917/2 – vodní plocha, tok přírod-
ní o výměře 9 m² a par. č. 918/3 – vodní plocha, tok přírodní o výměře 5 m², vše 
v k. ú. Sedliště u Jimramova a obci Jimramov, za celkovou kupní cenu 223 
Kč z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví České republiky s právem hospo-
daření s majetkem státu pro Lesy České republiky, s. p., schvaluje Dodatek č. 102 
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organiza-
ce, dle materiálu ZK-03-2007-15, př. 1.
odpovědnost: Odbor majetkový, termín: 30. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0163/03/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem 
pozemek par. č. 2554/6 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 24 m² v k. ú. 
Mrákotín u Telče a obci Mrákotín vytvořený geometrickým plánem 499-4598/
2007 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví městyse Mrákotín, schvaluje 
dodatek č. 103 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, pří-
spěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2007-16, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 7. 2007

Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva kraje
č. 3/2007 konaného dne 15. 5. 2007
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Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0164/03/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem 
pozemky st. par. č. 15 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m², st. par. č. 31 
– zastavěná plocha a nádvoří o výměře 133 m², st. par. č. 57 – zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 590 m², st. par. č. 227 – zastavěná plocha a nádvoří o výmě-
ře 12 m², par. č. 11/2 – ost. plocha, jiná plocha o výměře 61 m², par. č. 11/3 – ost. 
plocha, jiná plocha o výměře 24 m², par. č. 13 – ost. plocha, jiná plocha o výmě-
ře 631 m², par. č. 25/1 – ost. plocha, neplodná o výměře 27 m², par. č. 26/4 – ost. 
plocha, neplodná o výměře 1 029 m², par. č. 28/1 – ost. plocha, jiná plocha o vý-
měře 15 m², par. č. 28/2 – ost. plocha, jiná plocha o výměře 1 320 m², par. č. 339/ 3 
– ost. plocha, jiná plocha o výměře 22 m², par. č. 340 – ost. plocha, neplod-
ná o výměře 92 m², par. č. 346 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 135 m², 
par. č. 469/2 – ost. plocha, jiná plocha o výměře 886 m², par. č. 471/3 ost. plocha, 
neplodná o výměře 423 m², par. č. 3697/7 – ost. plocha, ost. komunikace o výmě-
ře 44 m² a par. č. 3697/9 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 181 m² všechny 
v k. ú. a obci Dolní Cerekev z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví městyse 
Dolní Cerkev, schvaluje 
dodatek zřizovací listiny č. 104 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic 
Vysočiny dle materiálu ZK-03-2007-17, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0165/03/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 105 
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organi-
zace dle materiálu ZK-03-2007-18, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0166/03/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ bezúplatně 
nabýt pozemky dle materiálu ZK-03-2007-19, př. 1 z vlastnictví České repub-
liky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu 
ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina ■ bezúplatně nabýt po-
zemky dle materiálu ZK-03-2007-19, př. 2 z vlastnictví České republiky a pří-
slušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových do vlastnictví kraje Vysočina za těchto podmínek: 1. Nabyvatel 
se zavazuje o nemovitosti řádně pečovat a využívat je výhradně s provozem ko-
munikace, 2. Nabyvatel nebude nemovitosti využívat ke komerčním či jiným 
výdělečným účelům a ani je nebude k takovým účelům pronajímat třetím oso-
bám, 3. Nabyvatel nemovitosti nezcizí, s výjimkou případu uzavření směnné 
smlouvy při majetkoprávním vypořádání v souvislosti s výstavbou nové komu-
nikace. Nabyvatel nezřídí k nemovitostem zástavní právo, 4. Toto vše po dobu 
nejméně 10 let od vzniku vlastnického práva nabyvatele, 5. Za porušení shora 
uvedených závazků nebo některého z nich je nabyvatel povinen převést do stát-
ního rozpočtu prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majet-
kových částku odpovídající ceně nemovitosti, u níž došlo k porušení závazku, 
zjištěnou znaleckým posudkem podle cenového předpisu platného v době po-
rušení závazku. 
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2007 
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0167/03/2007/ZK – V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vy-
sočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 záko-
na č. 129/2000 Sb., o krajích, (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici 
na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0168/03/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt darem díl 
„b“ o výměře 316 m² pozemku par. č. 864/1, díl „c“ o výměře 1 177 m² pozem-
ku par. č. 864/2, oba díly sloučené do nově vzniklého pozemku st. par. č. 2303 
– zast. plocha, občanská vybavenost o výměře 1 493 m², pozemek par. č. 864/11 
– ost. plocha, manipulační o výměře 35 m², par. č. 864/12 – travní porost o vý-
měře 490 m² a par. č. 864/2 – ost. plocha, manipulační o výměře 530 m², všechny 
díly a pozemky vzniklé dle GP č. 1777-121/2006 z vlastnictví města Ledeč nad 
Sázavou do vlastnictví kraje Vysočina, schvaluje dodatek č. 7 Zřizovací listiny 
Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou dle 
materiálu ZK-03-2007-21, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0169/03/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít mezi Vy-
sočinou a městysem Havlíčkova Borová smlouvu o společném postupu zadavate-
lů dle materiálu ZK-03-2007-22, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 5. 2007

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0170/03/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít mezi Vy-
sočinou a městem Horní Cerekev smlouvu o společném postupu zadavatelů dle 
materiálu ZK-03-2007-23, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 5. 2007
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0171/03/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít mezi Vy-
sočinou a městem Velká Bíteš smlouvu o společném postupu zadavatelů dle ma-
teriálu ZK-03-2007-24, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 5. 2007
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0172/03/2007/ZK – V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vy-
sočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 záko-
na č. 129/2000 Sb., o krajích, (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici 
na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 2007
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0173/03/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvy 
o budoucích darovacích smlouvách mezi krajem Vysočina jako budoucím obda-
rovaným a vlastníky pozemků jako budoucími darujícími na části pozemků do-
tčených stavbou „II/129 Cetoraz – most ev. č. 129-002“ v rozsahu dle materiálu 
ZK-03-2007-27, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: červen 2007
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0174/03/2007/ZK – V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vy-
sočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 záko-
na č. 129/2000 Sb., o krajích, (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici 
na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2007 
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0175/03/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ zrušit usne-
sení 0382/07/2006/ZK ■ převést úplatně díl „a“ o výměře 338 m² oddělený geo-
metrickým plánem č. 1806-88/2006 ze dne 13. 2. 2007 z pozemku vedeného ve 
zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK) par. č. 2215/17, 
sloučený do nového pozemku označeného jako par. č. 2215/84 v k. ú. a obci Le-
deč nad Sázavou za kupní cenu 15 210 Kč z vlastnictví kraje Vysočina do vlast-
nictví města Ledeč nad Sázavou, schvaluje dodatek č. 87 Zřizovací listiny 
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu 
ZK-03-2007-09, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 29. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0176/03/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ zrušit usne-
sení č. 190/07/2002/ZK ■ nabýt pozemky vzniklé dle GP č. 240-264/2006: st. 
par. č. 102/2 o výměře 91 m², par. č. 2237 o výměře 152 m², par. č. 2238 o vý-
měře 1 028 m², par. č. 1087/4 o výměře 1875 m² a par. č. 2166/4 o výměře 50 m², 
vše v k. ú. Velká Zdobnice, obec Zdobnice z vlastnictví obce Zdobnice do vlast-
nictví kraje Vysočina za kupní cenu 150 000 Kč, schvaluje dodatek zřizovací 
listiny č. 1 Domu dětí a mládeže u Aleje, Havlíčkův Brod, dle materiálu ZK-03-
2007-25, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 8. 2007
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0177/03/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje změnu Plánu roz-
voje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina dle materiálu ZK-03-2007-28, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, termín: kvě-
ten 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0178/03/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
poskytnout dotace v rámci kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupi-
telstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření 
v lesích z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití dle materi-
álu ZK-03-2007-29, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický 
odbor, termín: 15. 5. 2007
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0179/03/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje převod finanč-
ních prostředků ve výši max. 11 850 000 Kč z Fondu strategických rezerv 
na zvláštní bankovní účet projektu „Severojižní propojení kraje Vysočina“ ur-
čený k realizaci projektu „Severojižní propojení kraje Vysočina“ s tím, že pro-
středky budou na zvláštní účet uvolňovány průběžně dle potřeby, žádá v souladu 
s § 35 odst. 2 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších 
předpisů, Jihočeský kraj o spolufinancování projektů, pověřuje hejtmana kraje 
k jednání v této věci.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, termín: 31. 5. 2007
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0180/03/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout do-
tace na pasporty místních komunikací obcím, jejichž žádosti splnily podmínky 
stanovené v „Zásadách“ podle materiálu ZK-03-2007-52, př. 1, schvaluje roz-
počtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2212 – Silnice 
o částku 821 501 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, 
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezer-
va o stejnou částku 821 501 Kč určenou na dotace obcím na pasporty místních 
komunikací dle materiálu ZK-03-2007-52, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ekonomický, ter-
mín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0181/03/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ Dodatek č. 8 
Zřizovací listiny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, 
dle materiálu ZK-03-2007-31, př. 1 ■ Dodatek č. 8 Zřizovací listiny Nemocnice 
Pelhřimov, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2007-31, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, termín: 5. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0182/03/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje ruší rozhodnutí o poskyt-
nutí podpory akcí reg. č. CZ.04.1.05/1.1.59.3/4739, CZ.04.1.05/1.1.59.3/4742 
a CZ.04.1.05/1.1.59.3/4743 učiněné usnesením č. 0439/07/2006/ZK ze dne 26. 9. 
2006 příjemcům uvedeným v materiálu ZK-03-2007-32, př. 6 ve výši uvedené
 v materiálu ZK-03-2007-32, př. 6.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 30. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0183/03/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ seznam akcí 
doporučených k podpoře dle materiálu ZK-03-2007-33, př. 3 ■ seznam akcí ne-
doporučených k podpoře dle materiálu ZK-03-2007-33, př. 4, rozhoduje ■ po-
skytnout podporu ve výši uvedené v materiálu ZK-03-2007-33, př. 3 příjemcům 
podpory uvedeným v materiálu ZK-03-2007-33, př. 3 na realizaci akcí doporu-
čených k podpoře uvedených v materiálu ZK-03-2007-33, př. 3 ■ neposkytnout 
podporu ve výši uvedené v materiálu ZK-03-2007-33, př. 4 příjemcům podpory 
uvedeným v materiálu ZK-03-2007-33, př. 4 na realizaci akcí nedoporučených 
k podpoře uvedených v materiálu ZK-03-2007-33, př. 4.
odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina, ter-
mín: 30. 5. 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0184/03/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje zrušit rozhodnu-
tí o poskytnutí podpory akci reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.3/4972 učiněné usnesením 
č. 0579/09/2006/ZK ze dne 12. 12. 2006 příjemci uvedenému v materiálu ZK-03-
2007-34, př. 1 ve výši 3 837 715,Kč.
odpovědnost: ORR, termín: 30. 5. 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0185/03/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ zvýšit pod-
poru poskytnutou usnesením č. 0579/09/2006/ZK příjemci C.C.C.C., s. r. o., se 
sídlem Družstevní 756, 676 51 Náměšť nad Oslavou, IČ 45478309, na akci reg. 
č. CZ.04.1.05/4.2.63.3/4975 ve výši 3 382 477 Kč o částku 1 987 517 Kč, tedy na 
5 369 994 Kč dle materiálu ZK-03-2007-35, př. 2 ■ uzavřít Dodatek č. 1 Smlou-
vy o poskytnutí podpory na realizaci akce „Hotel Grand – vybudování spor-
tovně-relaxačního zázemí a rozšíření ubytovacích kapacit“ v rámci grantového 
schématu „Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji 
Vysočina“ dle materiálu ZK-03-2007-35, př. 3.
odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina, ter-
mín: 30. 5. 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0186/03/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout pod-
poru ve výši 1 850 198 Kč za účelem realizace akce reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.3/
4999 příjemci podpory uvedenému v materiálu ZK-03-2007-36, př. 3.
odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina, ter-

mín: 30. 5. 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0187/03/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí rozpis úče-
lových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám 
vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj, ve výši 1 
377 412 tis. Kč dle materiálu ZK-03-2007-37, př. 1 a právnickým osobám vyko-
návajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce, ve výši 2 317 600 
tis. Kč dle materiálu ZK-03-2007-37, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín: 
květen 2007
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0188/03/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout do-
taci v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná 
činnost TJ Jiskra Havlíčkův Brod, Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 
529672, na účast na MČR v bleskovém šachu družstev Znojmo ve výši 2 275 Kč 
dle žádosti v materiálu ZK-03-2007-38, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, termín: 
31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0189/03/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení 
účelových prostředků Základní škole Havlíčkův Brod, Nuselská 3240, ve výši 
84 000 Kč na realizaci prodloužení pokusného ověřování výuky podle školního 
vzdělávacího programu (pokračování projektů PILOT 1 a PILOT Z).
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín: 
květen 2007
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0190/03/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ Dodatek č. 5 
Zřizovací listiny příspěvkové organizace s názvem Střední zdravotnická škola 
a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-03-
2007-40, př. 1 ■ Dodatek č. 5 Zřizovací listiny příspěvkové organizace s názvem 
Základní škola Chotěboř, Hradební 529, dle materiálu ZK-03-2007-40, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: 30. 5. 2007
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0191/03/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ sloučit Domov 
mládeže a Školní jídelnu Pelhřimov se Střední školou Pelhřimov dnem 1. 1. 2008 
dle materiálu ZK-03-2007-41, př. 1 ■ sloučit Základní školu Třebíč, 9. května 3, 
se Základní školou Třebíč, Cyrilometodějská 22, dnem 1. 1. 2008 dle materiálu 
ZK-03-2007-41, př. 2.
odpovědnost: OŠMS, termín: do 31. 1. 2008
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 1, zdrželo se 6.

Usnesení 0192/03/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje souhlasí se záměry změn ve 
školském rejstříku, které jsou označené v materiálu ZK-03-2007-42, př. 1 kódy 
1A, B, C, D, 2A, B, C,  3A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, 4A, B, C, D, E, F, 5A, 
5B.
odpovědnost: OŠMS, termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 1, zdrželo se 6.

Usnesení 0193/03/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Dodatek č. 2 
k Záměrům kraje Vysočina na podporu převodu zřizovatelských kompetencí dle 
materiálu ZK-03-2007-43, př. 2, rozhoduje poskytnout dotace v rámci kapito-
ly Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání (ÚZ 00304) 
městům a obcím v celkové výši 2 633 tis. Kč na podporu při zabezpečování vzdě-
lávání zdravotně handicapovaných žáků a na podporu zájmových a sportovních 
aktivit mládeže dle materiálu ZK-03-2007-43, př. 3.
odpovědnost: OŠMS, OE, termín: 15. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 0194/03/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout do-
taci v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná 
činnost Krajskému sdružení ČSTV Vysočina ve výši 13 737 Kč na podporu účas-
ti na sportovních mistrovstvích dle materiálu ZK-03-2007-44, př. 5.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, termín: 
31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0195/03/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout do-
tace obcím, které jsou zřizovateli škol, na jejichž projekty „Preventivní programy 
2007“ bude poskytnuta účelově vázaná dotace z MŠMT v celkové výši 281 700 
Kč dle materiálu ZK-03-2007-45, př. 1
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odpovědnost: OŠMS, OE, termín: 31. 5. 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0196/03/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí konečné 
výsledky ankety Zlatá jeřabina 2006 dle materiálu ZK-03-2007-46, př. 1, uděluje 
Cenu kraje Vysočina za kulturní počin roku 2006 dle materiálu ZK-03-2007-46, 
př. 2, schvaluje ■ rozpočtové opatření v rámci kapitoly Kultura dle materiá-
lu ZK-03-2007-46, př. 3 ■ změnu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ 
u Střední průmyslové školy stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův 
Brod, IČ 60126698, o částku 30 tis. Kč z důvodu udělení Ceny kraje Vysočina 
za kulturní počin roku 2006 v kategorii Péče o kulturní dědictví.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, odbor ekonomický, ředitel 
Střední průmyslové školy stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův 
Brod, termín: květen 2007
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0197/03/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci 
o stavu územně-plánovací dokumentace kraje Vysočina a vyhlášení výběrového 
řízení na projektanta „Zásad územního rozvoje kraje Vysočina“.
odpovědnost: OÚPSŘ, termín: 15. 5. 2007
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0198/03/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení gran-
tového programu „Veřejně přístupný internet IV – 2007“ dle materiálu ZK-03-
2007-48, př. 1, jmenuje ■ řídicí výbor grantového programu „Veřejně přístupný 
internet IV – 2007“ ve složení: ODS – Jaroslav Makovec, Pavel Trvaj, KDU-ČSL 
– Jaroslav Hulák, Štěpán Komárek, KSČM – Pavel Kalabus, František Náhon-
čik, ČSSD – Zdeněk Ryšavý, Tomáš Škarýd, SNK – ED – Jiří Antonů, Jaroslav 
Huňáček ■ Jaroslava Huláka předsedou řídicího výboru grantového programu 
„Veřejně přístupný internet IV – 2007“ ■ garantem grantového programu „Veřej-
ně přístupný internet IV – 2007“ odbor informatiky a zástupcem garanta Petra 
Pavlince s právem hlasovacím a Martinu Rojkovou s právem poradním, pověřu-
je radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhrad-
níka.
odpovědnost: odbor informatiky, termín: 31. 5. 2007
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0199/03/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení granto-
vého programu „Rozvoj vesnice 2007“ dle materiálu ZK-03-2007-49, př. 1, jme-
nuje ■ řídicí výbor grantového programu „Rozvoj vesnice 2007“ ve složení: ODS 
– Ivo Rohovský, Zdeněk Jirků, KDU-ČSL – Jan Štefáček, Jan Tourek, KSČM 
– Milan Havlíček, Drahoslav Oulehla, ČSSD – Petr Pospíchal, Miroslav Báňa, 
SNK – ED – Zdeněk Jirsa, Marie Černá ■ Zdeňka Jirsu předsedou řídicího výbo-
ru grantového programu „Rozvoj vesnice 2007“ ■ garantem grantového progra-
mu „Rozvoj vesnice 2007“ odbor regionálního rozvoje a zástupce garanta Luďka 
Hrůzu s právem hlasovacím a Dušana Vichra s právem poradním, pověřuje radu 
kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 15. 5. 2007
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0200/03/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení gran-
tového programu „Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech 2007 
– II.“ dle materiálu ZK-03-2007-50, př. 1, jmenuje ■ řídicí výbor grantového pro-
gramu „Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech 2007 – II.“ ve slo-
žení: ODS – Vladislav Nechvátal, Jakub John, KDU-ČSL – Pavel Štorek, Milan 
Šulc, KSČM – Pavel Hodač, Ladislav Nováček, ČSSD – Libor Joukl, Zdeněk 
Chlád, SNK – ED – Libor Honzárek, Vratislav Výborný ■ Vladislava Nechvátala 
předsedou řídicího výboru grantového programu „Rozvoj malých podnikatelů ve 
vybraných regionech 2007 – II.“ ■ garantem grantového programu „Rozvoj ma-
lých podnikatelů ve vybraných regionech 2007 – II.“ odbor regionálního rozvoje 
a zástupcem garanta Olgu Wiesnerovou s právem hlasovacím a Magdalénu Sva-
toňovou s právem poradním, pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena 
řídicího výboru jmenovala náhradníka
odpovědnost: ORR
termín: říjen 2007
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0201/03/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový pro-
gram „Bioodpady 2007“ na podporu tvorby uceleného systému nakládání s bio-
odpadem dle materiálu ZK-03-2007-51, př. 1, jmenuje ■ řídicí výbor grantového 
programu „Bioodpady 2007“ ve složení: ODS – Pavel Hájek, Miloslav Černý, 
KDU-ČSL – Michael Omes, Josef Kodet, KSČM – Ivo Novotný, Ladislav Brož, 
ČSSD – Dagmar Zvěřinová, Emil Dračka, SNK – ED – Miloš Odvárka, Pavel 
Gregor ■ Pavla Hájka předsedou řídicího výboru grantového programu „Biood-
pady 2007“ ■ garantem grantového programu „Bioodpady 2007“ odbor životní-

ho 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: 31. května 2007
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0202/03/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje „Zásady Zastu-
pitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací nestátním neziskovým organi-
zacím působícím v oblasti sociálních služeb na realizaci investic“ dle materiálu 
ZK-03-2007-53, př. 2.
odpovědnost: OSVZ, termín: 31. 5. 2007
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0203/03/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout do-
tace Občanskému sdružení pro podporu a péči o duševně nemocné VOR Jihla-
va, IČ 65761979, ve výši 200 000 Kč, Občanskému sdružení BENEDIKTUS, IČ 
70868832, ve výši 200 000 Kč a občanskému sdružení Asociace pomáhající li-
dem s autismem – APLA – Vysočina, IČ 26652935, ve výši 200 000 Kč v soula-
du se „Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina o poskytování dotací nestátním 
neziskovým organizacím působícím v oblasti sociálních služeb na realizaci in-
vestic“ ve znění Dodatku č. 1 Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskyto-
vání dotací nestátním neziskovým organizacím působícím v oblasti sociálních 
služeb na realizaci investic a schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvý-
šení rozpočtu kapitoly Sociální věci, § 4356 Denní stacionáře a centra denních 
služeb o celkovou částku 600 000 Kč pro Občanské sdružení pro podporu a péči 
o duševně nemocné VOR Jihlava, IČ 65761979, pro Občanské sdružení BENE-
DIKTUS, IČ 70868832, a pro Asociaci pomáhající lidem s autismem – APLA 
– Vysočina, IČ 26652935, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje 
§ 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, pol. Nespecifikovaná rezerva o stejnou 
částku 600 000 Kč.
odpovědnost: OSVZ, OE, termín: 31. 5. 2007
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0204/03/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout do-
tace poskytovatelům pečovatelské služby v celkové výši 7 057 460 dle materiálu 
ZK-03-2007-55, př. 1 z kapitoly Sociální věci § 4351 Osobní asistence, pečovatel-
ská služba a podpora samostatného bydlení.
odpovědnost: OSVZ, OE, termín: 31. 5. 2007
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Informace

Milé čtenářky, milí čtenáři,
dovolte, abychom vám oznámili, že v prázdninových číslech 
Zpravodaje nenaleznete články z pravidelné rubriky „Dotazy 
ke správnímu řádu“. Další díl z tohoto seriálu článků tak vyjde 
až v zářijovém čísle. Děkujeme za pochopení a přejeme vám 
příjemné a slunečné léto.

 Eva Šarapatková, odbor sekretariátu ředitele a krajského 
živnostenského úřadu
telefon: 564 602 255 
e-mail: sarapatkova.e@kr-vysocina.cz

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

Dotazy ke správnímu řádu
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