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Kraj spustil Analytické a statistické služby
Od září si mohou návštěvníci
krajských
webových
stránek prohlédnout i jejich
specializovanou sekci Analytické a statistické služby kraje
Vysočina (http://analytika.krvysocina.cz). Důvodem vybudování stránky bylo zpřístupnit
údaje v datovém skladu kraje
přehlednou formou veřejnosti. Stránka je přímo napojena
na datový sklad a čerpá z něj
všechny informace.
Datový sklad kraje, který je
na krajském úřadě budován
od roku 2005, je velká centrální databáze, do níž jsou postupně zaváděna data z různých
oblastí působnosti kraje (v první fázi šlo například o data
poskytnutých dotací z Fondu
Vysočiny či informace týkají-

cí se příspěvkových organizací
kraje). Uspořádání dat v datovém skladu umožňuje rychlou
tvorbu výstupů, snadnou dosažitelnost dat pro pracovníky
krajského úřadu a vytvořením
analytických a statistických
služeb i pro veřejnost v kraji.
Datový sklad šetří úředníkům
čas při práci s daty, odstraňuje
duplicity při zpracovávání dat
a v neposlední řadě přispívá
i k větší otevřenosti kraje k veřejnosti.
Na stránce můžete nyní mimo
jiné nalézt například informace
o vybraných dotačních titulech
z krajského rozpočtu, data Fondu Vysočiny či informace o příspěvkových organizacích kraje.
Vzhledem k tomu, že se jedná
mezi kraji zatím o víceméně

ojedinělý projekt, nepovažujeme stránku ani její obsah za hotové a dokonalé. Očekáváme,
že se nám na základě připomínek uživatelů podaří postupně
nalézt přehledný a jednoduchý
způsob uspořádání dat na stránce, a především že datový obsah
bude v maximální míře odpovídat požadavkům uživatelů.
V budoucnu chystáme rozšíření obsahu stránky o jednoduché mapové výstupy tak, aby
se přehlednost informací ještě
více zvýšila. Plánována je rovněž sekce pro příspěvkové organizace kraje.
Více informací vám poskytne:
 Michal Šulc, odbor analýz
telefon: 564 602 331, e-mail:
sulc.m@kr-vysocina.cz

Odstartovalo druhé kolo příjmu žádostí o dotace
z Programu rozvoje venkova
3,635 mld. Kč je vyčleněno pro druhé kolo podávání
žádostí o dotace z „Programu rozvoje venkova ČR pro
období 2007–2013“. Ministr
zemědělství Petr Gandalovič
vyhlásil 9. 10. 2007 na tiskové konferenci termín příjmu žádostí, který potrvá
do 26. listopadu. Podporovaná opatření zahrnují pozemkové úpravy, investice
do lesů, přidávání hodnoty
zemědělským a potravinářským produktům i obnovu
a rozvoj vesnic. Dále se dostane na rozvoj cestovního
ruchu na venkově, ochranu
tamního kulturního dědictví
a vzdělávání farmářů.
Žadatelé mohou předkládat
své žádosti od 5. listopadu
do 26. listopadu 2007 13.00
hodin na regionální odbor
Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF), Kotlářská 53, 602 00 Brno. Úplné
znění pravidel, kterými se stanovují podmínky pro posky-

tování dotace na projekty
„Programu rozvoje venkova
ČR pro období 2007–2013“,
je k dispozici v elektronické
podobě na internetové adrese ministerstva zemědělství
www.mze.cz > Podpora z EU
a národní dotace > EAFRD
> Prováděcí předpisy > Osa I,
osa III či osa IV.
Obdobně jako pro první kolo
příjmu žádostí schválil ministr
zemědělství výjimku týkající
se stavebního povolení. Žadatel předkládá (odlišně od ustanovení kapitoly 5 Obecné části
pravidel a příslušných ustanovení Specifické části pravidel, zejména pak seznamu povinných
příloh) při registraci žádosti
platné, ale ne pravomocné stavební povolení. Jeho účinnost
bude vyžadována až ve lhůtě
49 dnů od zaregistrování žádosti. (Jelikož do 42denní lhůty pro administrativní kontrolu
ze strany SZIF v případě 2. kola
příjmu žádostí spadá období vánočních svátků, povolil ministr

zemědělství prodloužení lhůty pro administrativní kontrolu
na 49 dní.)
Žadatelé v rámci opatření
IV.1.1, tzn. místní akční skupiny
(MAS), kteří předkládají svůj
Strategický plán LEADER,
mohou podávat žádosti po šesti
týdnech od vyhlášení pravidel,
tj. od 19. listopadu do 21. prosince 2007 na Centrálním
pracovišti SZIF, Ve Smečkách
33, Praha 1, oddělení metodiky osy IV PRV. Předpokládaný
objem finanční podpory činí
zhruba 718 mil. Kč pro vybraných 48 MAS na období 2007
–2013. Předpokládaný objem
finanční podpory pro příjemce
v rámci opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie
pro vybraných 48 MAS činí
zhruba 1,87 mld. Kč na období
2007–2013.
 Luděk Hrůza, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 543, e-mail:
hruza.l@kr-vysocina.cz
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ZPRAVODAJ

Vyhlášení první výzvy k předkládání projektů

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod vyhlašuje v souladu s Regionálním operačním programem NUTS 2 Jihovýchod
(ROP JV) historicky první výzvu v novém programovacím období 2007–2013 pro zájemce o dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvím ROP JV.
Žadatelé mohou předkládat projekty spadající do oblasti podpory 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu (tj. prioritní osa
1) a do prioritní osy 4 – Technická pomoc. Výzva začíná dnem
17. září 2007, je kontinuální a projekty mohou předkládat kraje
regionu soudržnosti Jihovýchod (oblasti podpory 1.1 a 4.2), organizace zřizované nebo zakládané těmito kraji (oblast podpory 1.1)
a Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod (oblast podpory 4.1 a 4.2). Místem realizace projektů je region soudržnosti Jihovýchod, tzn. Jihomoravský kraj a kraj Vysočina. Projekty jsou
přijímány od data vyhlášení výzvy do ukončení výzvy rozhodnutím Výboru Regionální rady nebo do vyčerpání finanční alokace
prostředků, avšak nejpozději do 31. prosince 2013. Žadatelé mohou podávat projekty pro Jihomoravský kraj na Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod v Brně, Kounicova 13,
a projekty pro kraj Vysočina na regionálním pracovišti v Jihlavě,
Žižkova 89.
Téměř dvě miliardy korun pro silnice II. a III. třídy regionu
Jihovýchod
Hlavním cílem oblasti podpory 1.1 – Rozvoj dopravní infrastruktury je zkvalitnit napojení regionu na nadregionální dopravní síť
TEN-T, propojení uvnitř regionu a zlepšovat dopravní dostupnost
při respektování životního prostředí. Podporovány budou projekty zaměřené například na výstavbu a technické zhodnocení silnic II. a III. třídy včetně mostů, protihlukových bariér, obchvatů
a okružních křižovatek. Evropská komise požaduje investiční
charakter projektů týkajících se výstavby silnic, tzn. že se může
jednat o novostavby nebo o zlepšení stávajících parametrů silnic. Celková finanční alokace na výzvu v oblasti podpory 1.1 je

Metodické stanovisko Ministerstva financí – zákon č. 337/
1992 Sb., o správě daní a poplatků (dále jen „ZSDP“)
Na základě závěrů Nejvyššího
správního soudu mění Ministerstvo financí své metodické
stanovisko k dosavadní praxi
ve věci poučení o možnosti podání odvolání v případech, kdy
nebylo vyhověno žádosti podané poplatkovým subjektem
(dále jen poplatník). Z uvedeného vyplývá, že tiskopisy vydávané ministerstvem ve věci

1,9 mld. Kč, z toho 85 % je z prostředků Evropské unie (ERDF),
7,5 % ze státního rozpočtu ČR a zbývajících 7,5 % činí vlastní
zdroje žadatele.
Projekt musí splnit formální náležitosti a kritéria přijatelnosti.
Vybrány budou projekty dosahující nejvyššího ohodnocení, minimálně však nad hranicí stanovenou Výborem Regionální rady.
Hodnoticí kritéria, podmínky způsobilosti, Příručka pro žadatele
a příjemce jsou dostupné na www.jihovychod.cz.
V prioritní ose 4 – Technická pomoc se výzva týká obou oblastí podpory: 4.1 Aktivity spojené s realizací a řízením ROP a 4.2
Podpora absorpční kapacity. Hlavním cílem této prioritní osy
je zajišťovat efektivní řízení, kontrolu, sledování a vyhodnocování realizace regionálního operačního programu, propagaci a poskytováním informací o programu a posílit absorpční kapacitu
v regionu. Pro každou oblast podpory prioritní osy 4 je vyčleněna
dvouletá finanční alokace ve výši 91,4 mil. Kč, z toho je 85 % poskytnuto ze zdrojů Evropské unie (ERDF), 7,5 % ze státního rozpočtu ČR a 7,5 % z rozpočtů krajů.
Projekt musí splnit formální náležitosti a kritéria přijatelnosti.
Projekty technické pomoci budou hodnoceny dle hodnoticích kritérií, přičemž se bude posuzovat cíl projektu, rozpočet a naplnění
monitorovacích ukazatelů.
Plné znění výzvy spolu s dalšími informacemi naleznete na adrese www.jihovychod.cz.
Po více než roce se završil proces příprav, vyjednávání s Evropskou komisí, auditů, nesčetných jednání a konzultací. První
výzvou začíná další významná etapa činnosti Regionální rady
Jihovýchod, která významným způsobem přispěje k rozvoji regionu soudržnosti Jihovýchod a ke zvýšení kvality života jeho
obyvatel.
 Milena Marešová, Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
telefon: 532 193 552, e-mail: maresova@jihovychod.cz

Místní poplatky

rozhodnutí o posečkání daně,
povolení splátek a prominutí
daňového nedoplatku lze použít jen při vyhovění žádosti
(v poučení je nepřípustné odvolání).
V případě, kdy poplatník
podá žádost na vyloučení pracovníků správce daně (§ 26
ZSDP), žádost o posečkání
daně, případně žádost o povolení splátek (§ 60 ZSDP)
či žádost o prominutí daňového nedoplatku (§ 65 ZSDP),
a takto podané žádosti není

vyhověno, je nutné ve vydaném rozhodnutí o těchto žádostech připustit odvolání.
Toto rozhodnutí v zásadě nemusí obsahovat odůvodnění.
Správce daně je může odůvodnit nad rámec základních
zákonných náležitostí (§ 32
ZSDP). Správní úvaha správce
daně musí však být vždy seznatelná ze spisu (tzn. pokud není
odůvodnění, založit do spisu
úřední záznam atp.).
V případě opravného prostředku proti rozhodnutí

ve smyslu ustanovení § 55a
ZSDP (prominutí daně)
a § 55b ZSDP (přezkoumávání daňových rozhodnutí)
nemění Ministerstvo financí dlouholetou správní praxi
– to znamená, že se opravné
prostředky u těchto případů
nepřipouštějí.
Více informací vám poskytne:
 Jaroslava Blažková, odbor
ekonomický
telefon: 565 351 372, e-mail:
blazkova.j@kr-vysocina.cz

Zastupitelstvo kraje Vysočina se bude na svém zasedání dne 9. listopadu 2007 zabývat novými grantovými programy Fondu Vysočiny – Regionální kultura VII. a Koordinace sociální výpomoci v obcích
a hospicové péče.
Výzvy k předkládání projektů a veškeré informace ke grantovým programům včetně formuláře žádosti budou ihned po schválení v zastupitelstvu kraje vyvěšeny na internetových stránkách www.kr-vysocina.cz nebo
na www.fondvysociny.cz.
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Informace

Využití větrné energie pro
výrobu elektřiny v podmínkách
Vysočiny
Seminář k využití větrné
energie pro výrobu elektřiny v podmínkách Vysočiny,
který proběhl začátkem listopadu, byl určen zejména pro
obce kraje Vysočina, pro poslance a senátory za Vysočinu a pro krajské zastupitele.
Byl otevřen i sdělovacím prostředkům a veřejnosti.
Všechny odborné příspěvky jsou od 1. listopadu 2007
vystaveny v elektronickém
sborníku na internetových
stránkách kraje Vysočina,
a to bez ohledu na skutečnost,
zda byly na semináři odpřed-

nášeny, nebo pouze doručeny
k prezentaci ve sborníku.
Pro úplnost ještě uvádíme,
že krajský úřad také vydal
metodický list. Ten by měl
podávat zejména obcím
a správním úřadům informaci
o tom, jaké jsou jejich pravomoci a povinnosti související
s problematikou povolování
výstavby a provozování větrných elektráren.
 Zdeněk Kadlec, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 564 602 127 , e-mail:
kadlec.z@kr-vysocina.cz

Dotazy ke správnímu řádu
15. část

Jakým způsobem má správní orgán postupovat v případě,
že po zahájení řízení vedeného o žádosti pozbyl žadatel oprávnění podat žádost (zánik aktivní legitimace v průběhu správního řízení)?
Zvláštní právní předpisy mohou stanovit okruh osob, které jsou
oprávněny (aktivně legitimovány) k podání žádosti (návrhu)
na zahájení správního řízení. Tyto právní předpisy mohou stanovit i podmínky či předpoklady, jež potencionální žadatel musí
splňovat k tomu, aby jeho žádost splňovala všechny náležitosti
a byla „projednatelná“.
Pokud věcně a místně příslušnému správnímu orgánu dojde žádost
(návrh) osoby, která podle zvláštního právního předpisu není vůbec oprávněna podat žádost (návrh), řízení je sice podle § 44 odst.
1 správního řádu zahájeno, správní orgán však žádost (návrh) takové osoby neprojedná a řízení zpravidla s odkazem na § 45 odst.
3 správního řádu zastaví, neboť zpravidla půjde o žádost zjevně
právně nepřípustnou (např. dvanáctileté dítě požádá o vydání řidičského oprávnění), případně takovou žádost v ostatních případech rozhodnutím zamítne.
Jestliže však žádost byla sice podána osobou, která v okamžiku
jejího podání byla osobou oprávněnou k podání žádosti, ovšem
v průběhu řízení (ještě před vydáním rozhodnutí) prokazatelně
nastaly právní skutečnosti, v jejichž důsledku žadatel pozbyl
oprávnění k podání žádosti, pak správní orgán řízení o žádosti usnesením podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu zastaví,
neboť žádost se stala zjevně bezpředmětnou.
V praxi může uvedená situace nastat např. v řízení o návrhu
na zrušení údaje o místu trvalého pobytu dle § 12 odst. 1 písm.
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c) zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o evidenci obyvatel“).
Podle § 12 odst. 2 zákona o evidenci obyvatel ohlašovna rozhodne
o zrušení údaje o místu trvalého pobytu podle § 12 odst. 1 písm.
c) tohoto zákona jen na návrh:
a) vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo
b) na návrh oprávněné osoby uvedené v § 10 odst. 6 písm. c)
zák. o evidenci obyvatel = tj. osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která je oprávněna užívat objekt nebo
jeho vymezenou část (např. byt nebo obytnou místnost) anebo
je provozovatelem ubytovacího zařízení
Pokud návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana podala osoba oprávněná k podání návrhu, doručením návrhu bylo
řízení zahájeno. Jestliže však v průběhu řízení navrhovatel přestal být osobou oprávněnou k podání návrhu (například přestal
být vlastníkem objektu), správní orgán řízení o návrhu na zrušení
údaje o místu trvalého pobytu občana usnesením podle § 66 odst.
1 písm. g) správního řádu zastaví, neboť žádost (návrh) se stala
zjevně bezpředmětnou.
(Zdroj: Pracovní skupina Krajského úřadu Libereckého kraje
k novému správnímu řádu)
Postup správního orgánu v případě odepření pořízení kopií
spisového materiálu
Ustanovení § 38 odst. 1 a 2 správního řádu stanovuje podmínky,
za kterých správní orgán umožní vyjmenovaným osobám nahlížet
do spisu. Z § 38 odst. 4 správního řádu potom vyplývá, že s právem nahlížet do spisu je spojeno právo činit si výpisy a právo na to,
aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části. V případě,
že správní orgán odmítne umožnit někomu do spisu nahlédnout
(například proto, že jiná osoba než účastník není schopna prokázat právní zájem nebo jiný vážný důvod), je jeho postup výslovně
upraven v § 38 odst. 5 správního řádu a správní orgán o tom vydá
usnesení, proti kterému se může dotčená osoba odvolat. Jakým
způsobem bude ale správní orgán postupovat v případě, že tomu,
kdo o to žádá, sice umožní do spisu nahlédnout, ale z určitého důvodu odmítne vyhovět jeho žádosti o pořízení kopie části spisu.
Taková situace může nastat například případě, kdy účastník řízení vedeného podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), požádá o pořízení té části
spisu, která je tvořena dokumentací stavby, a nedoloží správnímu
orgánu souhlas toho, kdo dokumentaci pořídil, případně souhlas
vlastníka stavby, jíž se dokumentace týká. To, že správní orgán
je povinen vyhovět žádosti o pořízení kopie projektové dokumentace, vyplývá například i ze závěru Poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu č. 27/2006. Nicméně ustanovení § 168 odst.
2 stavebního zákona umožňuje stavebnímu úřadu poskytnout kopii tohoto druhu dokumentů pouze za předpokladu, že žadatel
disponuje některým z výše uvedených souhlasů. Pokud by takový
souhlas neměl, správní orgán mu sice umožní do předmětné části
spisu nahlédnout, ale kopii mu již pořídit nemůže. O odepření tohoto požadavku by správní orgán měl rovněž vydat usnesení
podle § 38 odst. 5 správního řádu s tím, že do jeho výrokové části
se uvede, že správní orgán odepřel pořízení kopie předmětné části spisu. Dotčené osobě by přitom příslušelo právo podat odvolání
rovněž proti tomuto usnesení.
Více informací vám poskytne:
David Marek, oddělení správních činností
telefon: 564 602 183, e-mail: marek.d@kr-vysocina.cz
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Otevřením kanceláře stálé reprezentace kraje Vysočina v Bruselu
jsme vkročili do centra dění Evropské unie
Český dům, který byl dne 11. 10. 2007 slavnostně otevřen, poskytuje zázemí i kanceláři stálé reprezentace kraje Vysočina
v Bruselu.

Zleva hejtman kraje Vysočina Miloš Vystrčil, ředitelka krajského úřadu
Simeona Zikmundová a europoslanec Ivo Strejček u příležitosti otevření
kanceláře kraje Vysočina v Bruselu.

Hejtman kraje Vysočina Miloš Vystrčil převzal v doprovodu významných představitelů kraje Vysočina prostory zastoupení kraje
Vysočina z rukou zástupců Ministerstva zahraničních věcí ČR
a vlády ČR u příležitosti slavnostního otevření Domu českých regionů dne 11. 10. 2007. Celého ceremoniálu se účastnily významné osobnosti a představitelé České republiky a Evropské unie.
Kraj Vysočina se zapojil do slavnostního ceremoniálu svojí velmi
originálně pojatou expozicí, kterou mu pomohla připravit a realizovat agentura Dobrý den z Pelhřimova. Krom stánku, kde jsme
propagovali regionální producenty potravin (Želetavská sýrárna,
masozávod Hodice, pivovar Ježek), jsme využili netradičního exponátu z Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově – obří 640litrovou čajovou konvici, z níž jsme nabízeli a točili nealkoholické
nápoje ZON Třebíč. Zájem veřejnosti o náš stánek během galavečeru, spojeného s otvíráním Českého domu a naší kanceláře,
zvýšil rychlokarikaturista, který na speciálně vytištěné památeční listy kraje Vysočina pořizoval přítomným hostům a návštěvníkům originální portréty.
Celý program oslav byl věnován popularizaci akce, při níž byla
veřejnosti otevřena jednu z nejdůležitějších českých budov v Bruselu, a to Dům českých regionů, jehož součástí je i Stálá reprezentace kraje Vysočina v Bruselu.
Tento dům budou v budoucnu využívat zejména ty kraje, které
ještě neměly stálou kancelář v Bruselu, působily v Bruselu krátce
nebo využívaly dočasného krátkodobého pohostinství některého
z partnerských zahraničních zastoupení.
Samotné zřízení kanceláře není jedinou zárukou pro úspěšné fungování stálého zastoupení kraje Vysočina. Toto zastoupení má již
nyní dány solidní základy na principech, na nichž bude fungovat. Díky naší dlouhodobé spolupráci s firmou Interel a možnosti vyslání pracovníků Krajského úřadu kraje Vysočina na stáže
do Bruselu jsme měli možnost důkladně zmapovat místní pro-

středí a podpořit vizi fungování kanceláře jako otevřené instituce
pro široké portfolio uživatelů.
Otevření naší kanceláře předcházelo uspořádání kulatého diskusního stolu s českými europoslanci a významným představiteli
ČR při institucích EU, kterým jsme naši vizi podrobně představili a informovali je o plánech pro zapojení kraje do aktivit v rámci
přípravy ČR na předsednictví EU.
Základními pěti motty pro činnost kanceláře, která by měla sloužit pro všechny subjekty z kraje Vysočina, jsou:
Informace
· Zajištění sběru informací v Bruselu z oblasti činnosti institucí
EU a dalších regionů zastoupených v Bruselu a jejich přenos
do regionu.
· Distribuce informací všem regionálním cílovým skupinám,
zajištění jednání k připravovaným projektům, rozvojovým
záměrům regionu, sledování aktuálního stavu implementace
ROP.
Prezentace
· Pomoc při pořádání prezentačních akcí v Bruselu: Cílem
je prezentovat kraj jako atraktivní region pro cestovní ruch
jako oblast s mnoha přírodními a historickými krásami.
· Dynamický region s inovačním potenciálem.
· Otevřít kancelář a zázemí jednacích místností všem subjektům
kraje, kteří potřebují v Bruselu uspořádat schůzku (obchodní,
partnerskou, informační, prezentační, lobbystickou…).
· Vytvořit ze stálé reprezentace kraje otevřené zázemí pro komerční i nekomerční subjekty kraje mající aktivity v Bruselu.
Vzdělávání
Jednou z důležitých rolí, kterou zastoupení hraje, je vzdělávání
pracovníků kraje v oblasti fungování EU, jejích politik, rozhodovacích procesů a také aktuálních otázek evropské integrace.
Důležitou součástí vzdělávání je rovněž jazykové vzdělávání
a základní orientace v projektovém řízení, strukturální politice,
základních principech fungování EU a jejích institucí a otázkách
spojených s myšlenkou evropské integrace.
Spolupráce
Zastoupení bude účinným nástrojem k rozvoji spolupráce kraje
Vysočina s dalšími evropskými regiony, a to jak na partnerské
bázi, tak i na bázi projektové. Bude monitorovat a hledat různé
partnery v rámci jednotlivých výzev k předkládání celoevropských projektů, aktivně spolupracovat s českými i dalšími regiony při prosazování společných zájmů (především v oblasti
regionální politiky EU) a bude prostředníkem pro výměnu zkušeností.
Logistický servis
Zastoupení aktivně poskytuje servis pro politiky a pracovníky
kraje při jejich jednáních v Bruselu (případně ve Štrasburku, Luxemburku apod.). Poskytuje jim zázemí pro jednání a zajišťuje
také kompletní technickou a administrativní pomoc. Je nápomocno rovněž v zajištění dopravy, ubytování, případně tlumočení,
a to jak komerčním, tak i nekomerčním subjektům z kraje Vysočina.
 Martina Kršňáková, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 546, e-mail: krsnakova.m@kr-vysocina.cz
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Po dvanácti letech rostl na Vysočině počet obyvatel
přirozenou měrou
Přirozený přírůstek obyvatel kraje Vysočina se v loňském roce
dostal poprvé od roku 1994 do kladných čísel. To znamená,
že se v našem kraji v roce 2006 více lidí (živě) narodilo, než zemřelo – o 340 osob. Nepříznivý demografický vývoj v České
republice, který započal již v první polovině devadesátých let,
se promítl i na Vysočině, což znamenalo, že rozdíl mezi živě narozenými a zemřelými se pohyboval jedenáct let v záporných číslech.

Vývoj celkového počtu populace se krom přirozené měny odvíjí také od migrační aktivity obyvatelstva. Vzhledem k tomu,
že v roce 2006 vykázal kraj Vysočina kladné migrační saldo
(více lidí se přistěhovalo než vystěhovalo), které činilo 538 osob,
vzrostl počet obyvatel na Vysočině meziročně k 31. 12. 2006
o 878 obyvatel na 511 646.

Narození, zemřelí a přirozený přírůstek obyvatel v kraji Vysočina v letech 1991–2006
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Zdroj dat: Demografická ročenka krajů České republiky 1991–2006, ČSÚ Praha, 2007
 Václav Novák, odbor regionálního rozvoje, telefon: 564 602 542, e-mail: novak.v@kr-vysocina.cz

Podpora místních komunikací ze zdrojů Evropské unie
Program rozvoje venkova
Program rozvoje venkova
(PRV) podporuje projekty výstavby a obnovy místních komunikací, zastávek a dalších
drobných investic v obcích do
500 obyvatel. Projekty musí
být realizovány přímo na území obce a maximální náklady
nesmějí přesáhnout 5 mil. Kč.
Žadatelé mohou předkládat žádosti od 5. listopadu do 26. listopadu 2007 do 13.00 hodin

na všech regionálních pracovištích Státního zemědělského
intervenčního fondu (SZIF).
Pro kraj Vysočina na pracovišti Kotlářská 53, 602 00 Brno,
telefon: 541 614 112.
Další informace naleznete na internetových stránkách
www.szif.cz.
Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod
Regionální operační program
Jihovýchod (ROP JV) bude

podporovat investice do místních komunikací v obcích nad
500 obyvatel. Obnova místních
komunikací musí být součástí
komplexního projektu řešícího
úpravu veřejného prostranství.
Podpora se bude také vztahovat na přístupové cesty k turistickým objektům s vazbou
na cestovní ruch.
Podrobnější informace poskytne Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod,

odbor implementace projektů
Jihlava, Žižkova 89, 586 01 Jihlava, telefon: 532 193 601.
Další informace naleznete
na internetových stránkách:
www.jihovychod.cz.
 Radek Handa, odbor dopravy a silničního hospodářství
telefon: 564 602 189, e-mail:
handa.r@kr-vysocina.cz
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Péče o válečné hroby
Na území kraje Vysočina
se nachází stovky válečných
hrobů. Na jejich údržbu
je možné žádat o finanční pomoc ve formě státní účelové
dotace. U příležitosti 90. výročí ukončení 1. světové války (v roce 2008) a k činnosti
československých legií bude
krajské zastupitelstvo v závěru letošního roku rozhodovat
o schválení jednorázových
zásad pro poskytnutí dotací
na opravu a údržbu válečných hrobů a pietních míst.
Většina válečných hrobů a pietních míst na Vysočině připomínající památku obětí 1. světové
války nebo upozorňující na aktivity československých legií
je v technickém stavu, který
vyžaduje opravu. Očekávané

výročí je nejen podnětem k důstojnému připomenutí si této
významné události, ale i k opravě a údržbě pietních objektů.
V současné době lze za účelem
financování obnovy pomníků
a památníků, které jsou kulturními památkami, požádat
o podporu kraj Vysočina podle
zásad kraje o poskytování dotací na obnovu kulturních památek, nebo žádat o státní účelovou dotaci Ministerstva obrany
na zabezpečení péče o válečné
hroby. Prostředky z těchto zdrojů jsou však určeny na obnovu
většího charakteru. Pro opravy
velkého počtu drobnějších válečných pomníků a památníků
se tyto možnosti využít nedají.
Do konce roku bude krajské
zastupitelstvo projednávat jed-

Seminář k Operačnímu programu
Životní prostředí
Dovolujeme si vás pozvat
na pracovní seminář k problematice čerpání finančních
prostředků z Operačního programu Životní prostředí na období 2007–2013. Seminář
se uskuteční ve čtvrtek
22. listopadu 2007 od 10.00
hod. v budově B kongresového sálu Krajského úřadu
kraje Vysočina, Žižkova 57,
587 33 Jihlava.
V programovacím období EU
2007–2013 bude tento operační program sloužit jako hlavní finanční nástroj pro obce v
oblasti vodohospodářské infrastruktury, úspor a hospodaření
s energií, odpadového hospodářství nebo ochrany přírody.
V měsíci listopadu bude vyhlášeno druhé kolo příjmu žádostí, a proto jsme seminář
uzpůsobili tak, že se bude skládat ze dvou tematických částí.
Úvodní díl bude věnován jednotlivým opatřením operačního programu a druhá polovina

se zaměří na příjem a administraci žádostí. Přednášet budou
pracovníci Ministerstva životního prostředí.
Vzhledem k omezené kapacitě
kongresového sálu vás prosíme
o potvrzení účasti do 10. listopadu 2007 na adrese Marek
Brom, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, e-mail: brom.m@kr-vysocina.cz nebo na telefon: 564
602 208 a současné uvedení telefonického kontaktu, případně
vaší elektronické adresy.
V případě vyššího počtu nahlášených účastníků si vyhrazujeme přednostní právo účasti
dříve nahlášených účastníků
a pro zbylé zájemce eventuálně uspořádáme další seminář
v pozdějším termínu.
 Marek Brom, odbor lesního
a vodního hospodářství a zemědělství
telefon: 564 602 208, e-mail:
brom.m@kr-vysocina.cz

norázové Zásady pro poskytnutí dotací na opravu a údržbu
válečných hrobů a pietních
míst vztahujících se k událostem 1. světové války u příležitosti 90. výročí jejích ukončení
v roce 2008 a k činnosti československých legií. Maximální
příspěvek z krajského rozpočtu
jednomu žadateli může dosáhnout maximálně výše 15 tisíc
korun a opravovat lze objekt,
resp. bezprostřední okolí,
např. oplocení památníku.
Obvykle lze najít pietní objekty
v podobě hromadných hrobů
na veřejných pohřebištích, jako
pamětní desky na veřejných
či soukromých budovách, dalšími připomínkovými místy jsou
pomníky a památníky. Podle
současných informací krajské-

ho úřadu, které jsou však stále
aktualizovány a doplňovány,
je na území našeho kraje 423
vojenských hrobů z 1. světové
války (některé z 1. i 2. světové
války) a např. 393 pietních míst
připomínajících osudy 1. světové války. Objem finančních
prostředků určených pro tento
účel bude závislý od struktury
schváleného rozpočtu kraje Vysočina na rok 2008, předpokládá se ale, že částka nebude nižší
než 2 mil. Kč. Schvalování
zásad bude součástí programu
jednání krajského zastupitelstva
6. listopadu 2007.
 Olga Čermáková, odbor
kultury a památkové péče
telefon: 564 602 351, e-mail:
cermakova.o@kr-vysocina.cz

Konference Kontrola ve veřejné
správě aneb cesta k respektu
a důvěře
Nejvyšší kontrolní úřad inicioval pořádání konference
Kontrola ve veřejné správě.
Konferenci organizačně zajišťovala společnost Triada,
kraj Vysočina a Karlovarský
kraj konferenci spolupořádaly.
V polovině října se tak Jihlava
stala místem, kde si vyměňovali zkušenosti představitelé obcí,
měst a krajů a nezávislí auditoři a kontroloři.
Odborná konference byla zaměřena především na předání
zkušeností s kontrolami samosprávných celků a na výměnu
názorů na celou problematiku
kontroly ve veřejné správě.
První ročník této konference
byl zaměřen především na kraje
a obce s rozšířenou působností,

které by se podle prezidenta
NKÚ Františka Dohnala měly
cítit také trochu spoluodpovědné za obce ve své působnosti. Pokud má obec v kraji
či v okruhu své působnosti
problémy s hospodařením, netěší to nikoho, protože takové
problémy dříve nebo později
dopadnou na všechny okolo.
K nejdiskutovanějším tématům
patřila oblast zadávání veřejnýcgh zakázek. Obce a kraje
podle NKÚ nejvíc chybují při
použití státních peněz v souvislosti právě se zákonem o veřejných zakázkách.
 Jitka Svatošová, odbor sekretariátu hejtmana
telefon 724 650 123, e-mail:
svatosova.j@kr-vysocina.cz

ZAJÍMAVÉ INFORMACE:
■ oficiální stránky kraje Vysočina: www.kr-vysocina.cz
■ zdravotnický portál kraje Vysočina: www.zdravi-vysociny.cz
■ analytické a statistické služby : http://analytika.kr-vysocina.cz
■ Fond Vysočiny: www.fondvysociny.cz
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Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva kraje č. 5/2007
konaného dne 18. 9. 2007
Usnesení 0295/05/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje navržený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 18. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0296/05/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje volí Mgr. Jaromíra Brychtu,
Mgr. Milana Havlíčka ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 5/2007.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 18. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0297/05/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí ■ zprávu
o činnosti rady kraje ■ zprávu o plnění usnesení zastupitelstva kraje za první pololetí roku 2007, schvaluje navrhovaná řešení dle materiálu ZK-05-2007-02, př. 1.
odpovědnost: rada kraje, termín: 18. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0298/05/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci
o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitelka krajského úřadu, termín: 18. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0299/05/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ poskytnutí finanční dotace obcím na pomoc s krytím provozních nákladů základního školství
dle materiálu ZK-05-2007-04, př. 1 ■ rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení
kapitoly Školství, mládeže a sportu (§ 3113 Základní školy) o částku 74 tis. Kč
při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje (§ 6409 Ostatní činnosti
jinde nezařazené), položky Nespecifikovaná rezerva, o stejnou částku 74 tis. Kč
za účelem poskytnutí dotace obcím na pomoc s krytím provozních nákladů základního školství dle materiálu ZK-05-2007-04, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín: říjen 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0300/05/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje v souladu s § 36
písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, neposkytnout dotaci obci Bohdalec, Bohdalec 101, 592 55 Bobrová,
IČ: 00599280.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 30. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 28 hlasy, proti 0, zdrželo se 6.
Usnesení 0301/05/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje uděluje v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro udělení ceny Vesnice Vysočiny č. 12/05
ze dne 20. 9. 2005 cenu Vesnice Vysočiny obci Studenec, okr. Třebíč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor, termín: 20. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0302/05/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje ukládá ■ radě kraje zajistit urychleně odborné posouzení a revizi Programu rozvoje kraje Vysočina zejména v částech, které se zabývají zaváděním principů udržitelného rozvoje,
a to především v souvislosti s využitím energie větru a zájmem chránit přírodu
a krajinný ráz Vysočiny ■ radě kraje doporučit Krajskému úřadu kraje Vysočina provést odborné posouzení a revizi Územní energetické koncepce kraje Vysočina, zejména v části 3.5. Energie větru, a to především v souvislosti s existencí
rizika poškození přírody a krajinného rázu ■ radě kraje zvážit možnosti realizace dalších kroků a opatření, které by zastavily nebo alespoň regulovaly živelný
a nesystémový nárůst počtu větrných elektráren na území kraje Vysočina, ustavuje pracovní skupinu ve složení: Jaroslav Hulák, Marie Černá, Pavel Šlechtický, Jaromír Brychta, Zdeněk Ryšavý, která zabezpečí ve spolupráci s Krajským
úřadem kraje Vysočina objektivní informování občanů kraje Vysočina o využití
větrné energie ■ doporučuje obcím kraje Vysočina, aby pečlivě zvažovaly vydávání souhlasu s umístěním větrných elektráren (souhlasu s výstavbou objektů
určených pro výrobu elektrické energie s využitím energie větru) na svém území,
a vyzývá je k důkladnému, všestrannému posuzování všech s investičním záměrem souvisejících ekonomických a mimoekonomických aspektů.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 10. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0303/05/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí „Zprávu
o čerpání rozpočtu kraje v období leden–červenec 2007“ dle materiálu ZK-052007-08, př. 1 a materiálu ZK-05-2007-08, př. 2.
odpovědnost: odbor ekonomický, termín: 18. září 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0304/05/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje povýšení příjmů (položka 1123 Daň z příjmů právnických osob za kraje) a výdajů (kapi-

tola Krajský úřad, § 6399 Ostatní finanční operace) rozpočtu kraje o částku
vypočtené daně z příjmu právnických osob za kraj Vysočina za rok 2006 ve výši
54 048 720 Kč.
odpovědnost: odbor ekonomický, termín: září 2007
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0305/05/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotace obcím a dobrovolným svazkům obcí z kapitoly Zastupitelstvo kraje (ORJ
1400) v celkové výši 406 656 Kč na úhradu nákladů účtovaných auditorem
za provedení přezkoumání hospodaření za rok 2006 dle materiálu ZK-05-200710, př. 1.
odpovědnost: odbor kontroly, ekonomický odbor, termín: 31.10. 2007
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0306/05/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
geometrickým plánem č. 484-402-2006 nově odměřené pozemky par. č. 1351/3
o výměře 89 m², 1351/4 o výměře 118 m², 1351/5 o výměře 30 m², 1351/6 o výměře 35 m², 1351/7 o výměře 104 m² a 1351/8 o výměře 28 m², všechny ost. plocha, ost. komunikace, všechny v k. ú. a obci Želiv, z vlastnictví kraje Vysočina
do vlastnictví obce Želiv ■ schvaluje dodatek č. 132 Zřizovací listiny Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-052007-11, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0307/05/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem díly „e+f“ pozemku par. č. 3109 o výměře 115 m² a díl „h“ pozemku par.
č. 3187 o výměře 90 m² sloučené geom. plánem č. 454-154/2006 do pozemku par.
č. 3130/9 – ost. plocha ost. komunikace a pozemky par. č. 3213 – ost. pl., ost. komunikace o výměře 164 m² a par. č. 3214 – ost. pl., ost. komunikace o výměře
71 m² vytvořené geometrickým plánem č. 454-154/2006, všechny v k. ú. a obci Dolní Město, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Dolní Město
■ schvaluje dodatek č. 107 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu ZK-05-2007-12, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: říjen 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0308/05/2007/ZK –Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemek par. č. 279/1, ostatní plocha, silnice o výměře 6 566 m² v k. ú. a obci
Lubné, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Lubné a pozemek par.
č. 865, ostatní plocha, silnice o výměře 10 280 m² v k. ú. a obci Níhov z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Níhov, schvaluje ■ dodatek č. 127 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-05-2007-13, př. 1 ■ dodatek č. 128 Zřizovací listiny Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-052007-13, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0309/05/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemky par. č. 3228/18 o výměře 328 m², par. č. 3228/19 o výměře 21 m², par.
č. 3172/2 o výměře 90 m² a par. č. 3172/3 o výměře 3 m² vzniklé dle GP č. 104511/2007 v katastrálním území a obci Jaroměřice nad Rokytnou z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Jaroměřice nad Rokytnou ■ schvaluje dodatek
č. 157 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2007-14, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0310/05/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemek par. č. 841 ostatní plocha, silnice o výměře 12 155 m², a pozemek vedený ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK) par. č. 841
o výměře 58 m² v k. ú. a obci Čáslavice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Čáslavice ■ schvaluje dodatek č. 136 Zřizovací listiny Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organice, dle materiálu ZK-05-2007-15,
př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: prosinec 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0311/05/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem dle GP č. 141-2248/2006 část pozemku par. č. 620/1 označenou jako díl „j“
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o výměře 7 m² a část pozemku par. č. 204/22, označenou jako díl „k“ o výměře
119 m², které nově tvoří pozemek par. č. 204/22, a dále dle GP č. 141-2117/2006
části pozemku par. č. 621/1 označené jako díl „a“ o výměře 24 m² a díl „b“ o výměře 6 m² a pozemky par. č . 621/9 o výměře 35 m², par. č. PK st. 103 o výměře
29 m² a par. č. PK 370 o výměře 19 m², vše sloučeno do pozemku par. č. 621/4, vše
v k. ú. a obci Slavětice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Slavětice
■ schvaluje dodatek č. 133 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic vysočina, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2007-16, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0312/05/2007/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: 31. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0313/05/2007/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: 31. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0314/05/2007/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: prosinec 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0315/05/2007/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: 31. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0316/05/2007/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. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0317/05/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést úplatně
budovu č. p. 900 stojící na pozemku par. č. 2673/11, pozemek par. č. 2673/11 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 528 m² a pozemek par. č. 2673/73 – ostatní
plocha, manipulační plocha o výměře 3 077 m², v k. ú. a obci Pelhřimov z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví společnosti AGROSTROJ Pelhřimov, a. s.,
sídlo Pelhřimov, U nádraží 1967, IČ: 00009971, za kupní cenu 20 000 000 Kč
s tím, že mimo kupní cenu bude kupujícím dále uhrazena částka 14 400 Kč
za znalecký posudek ■ schvaluje dodatek č. 6 zřizovací listiny Střední školy
Pelhřimov dle materiálu ZK-05-2007-22, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0318/05/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ zrušit usnesení 0534/08/2006/ZK, kterým zastupitelstvo kraje rozhodlo prodat budovu
č. p. 1087 včetně inventáře na pozemku st. par. č. 1550/1 a pozemky st. par.
č. 1550/ 1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 332 m² a par. č. 887/88 ostatní
plocha, manipulační plocha o výměře 439 m², v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou,
do vlastnictví Miloslava a Jany Buchalových ■ úplatně převést budovu č. p. 1087
postavenou na pozemku st. par. č. 1550/1 a pozemky st. par. č. 1550/1 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 332 m² a par. č. 887/88 – ostatní plocha, manipulační
plocha o výměře 439 m², v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou, do vlastnictví společnosti, ATF s. r. o., se sídlem Ledeč nad Sázavou, Na Pláckách 412, PSČ 584 01,
IČ 63221934, za souhrnnou kupní cenu ve výši 3 475 000 Kč obsahující cenu nemovitých věcí i movitých věcí – inventáře nacházejícího se v převáděných nemovitostech, schvaluje dodatek č. 7 Zřizovací listiny Gymnázia, Střední odborné
školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou schváleného dle materiálu ZK05-2007-23, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: prosinec 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0319/05/2007/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. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0320/05/2007/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: prosinec 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0321/05/2007/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: prosinec 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0322/05/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt pozemky parc. č. 1937/14 o výměře 390 m², parc. č. 1937/19 o výměře 705 m² a parc.
č. 1937/25 o výměře 53 m² všechny v k. ú. a obci Kamenice nad Lipou bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina
■ schvaluje dodatek č. 11 Zřizovací listiny Střední školy Kamenice nad Lipou
dle materiálu ZK-05-2007-28, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0323/05/2007/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: 31. 5. 2008
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0324/05/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje změnit usnesení 0275/04/2005/ZK tak, že zastupitelstvo kraje, rozhoduje ■ nabýt darem
pozemky par. č. 645/3 o výměře 417 m² a par. č. 645/4 o výměře 43 m² v katastrálním území Studénky z vlastnictví České republiky, Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových, do vlastnictví kraje Vysočina ■ uzavřít darovací smlouvu na pozemky par. č. 645/3 o výměře 417 m² a par. č. 645/4 o výměře
43 m² v katastrálním území Studénky s Českou republikou, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem
Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město, 128 00 Praha 28.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0325/05/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-05-2007-31, př. 1, z vlastnictví České republiky
a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2008
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0326/05/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ nabýt darem
pozemek par. č. 514/4 o výměře 209 m² v k. ú. Pávov pro stavbu „Přeložka silnice II/352 Jihlava–Heroltice“ z vlastnictví Statutárního města Jihlava do vlastnictví kraje Vysočina ■ uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě, podle
které po vyřazení ze silniční sítě kraj Vysočina daruje a Statutární město Jihlava
do svého vlastnictví převezme část stávající silnice II/352 v úseku od budoucího napojení stavby „Přeložka silnice II/352 Jihlava–Heroltice“ na silnici II/352
po uzlový bod A 005 včetně pozemků v rozsahu dle materiálu ZK-05-2007-32,
př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0327/05/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 130
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2007-33, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 18. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0328/05/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 135
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2007-34, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0329/05/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 134
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2007-35, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: říjen 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0330/05/2007/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: říjen 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0331/05/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje předložit nabídku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Praze na převod
majetku dle materiálu ZK-05-2007-37, př. 1. dle § 41 zákona č. 245/2006 Sb. o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0332/05/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace, zřizované krajem Vysočina dle materiálu ZK-05-2007-38, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 18. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0333/05/2007/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: prosinec 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0334/05/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje změnit usnesení 0192/03/2006/ZK tak, že z usnesení bude vypuštěn pozemek par. č. 1050/6
– ost.plocha, ost. komunikace o výměře 21 m² v k. ú. Zvole nad Pernštejnem,
obec Zvole ■ schvaluje změnu dodatku č. 156 Zřizovací listiny Správy a údržby
silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-05-2007-40, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0337/05/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemek par. č. 4474/24 – ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 381 m² oddělený dle GP č. 784-87-2007 z pozemku par. č. 4474/4 v k. ú. a obci Počátky
z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Počátky ■ schvaluje dodatek
zřizovací listiny č. 138 Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace, dle materiálu ZK-05-2007-87, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0338/05/2007/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: 31. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 0, zdrželi se 3.
Usnesení 0339/05/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést bezúplatně pozemek par. č. 7305/1, ostatní plocha, kulturní a osvětová plocha, o výměře 21 023 m² v k. ú. a obci Telč, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví
Českého vysokého učení technického v Praze se sídlem v Praze, Zikova 1905/4,
IČ 68407700, za účelem a za podmínek stanovených ve smlouvě o bezúplatném
převodu dle materiálu ZK-05-2007-43, př. 3 ■ schvaluje ■ deklaraci účastníků
společného projektu Telč – krajinný park – pavilony VŠ kolejí dle materiálu ZK05-2007-43, př. 2 ■ dodatek č. 11 Zřizovací listiny Gymnázia Otokara Březiny
a Střední odborné školy Telč dle materiálu ZK-05-2007-43, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 0, zdrželo se 5.
Usnesení 0340/05/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemky par č. 13/1 ostatní plocha, zeleň o výměře 28391 m², par č. 112/3 ostatní plocha, zeleň o výměře 7497 m² a par č. 573/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 715 m², vše v k. ú. Podklášteří a obci Třebíč, z vlastnictví kraje
Vysočina do vlastnictví města Třebíč ■ schvaluje dodatek č. 4 Zřizovací listiny Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-200744, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0335/05/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt pozemky v rozsahu, od vlastníků a za kupní ceny dle materiálu ZK-05-2007-41, př. 1,
do vlastnictví kraje Vysočina, schvaluje ■ Dodatek č. 144 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-05-2007-41, př. 2 ■ Dodatek č. 145 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2007-41, př. 3
■ Dodatek č. 146 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2007-41, př. 4 ■ Dodatek č. 147 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-05-2007-41, př. 5 ■ Dodatek č. 148 Zřizovací listiny Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-052007-41, př. 6 ■ Dodatek č. 149 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2007-41, př. 7 ■ Dodatek č. 150 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-05-2007-41, př. 8 ■ Dodatek č. 151 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2007-41, př. 9 ■ Dodatek č. 152 Zřizovací listiny Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-200741, př. 10.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0341/05/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ darovat
z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč veřejné osvětlení na ulici
Manželů Curieových včetně části veřejného osvětlení nacházejícího se ve sportovním areálu přiléhajícím k ulici Manželů Curieových v rozsahu 23 ks výložníkových osvětlovacích sloupů a 13 ks sadových osvětlovacích sloupů včetně
zemních kabelů ■ darovat z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč stavbu komunikace, zpevněných ploch a chodníků na ulici Manželů Curieových a sportovním areálu přiléhajícím k ulici Manželů Curieových nacházejících
se na pozemcích par. č. 1760/1, 1760/6, 2350, 2373 a 2391 v k. ú. Třebíč tak, jak
jsou vedeny na majetkových účtech Střední průmyslové školy Třebíč, za předchozího zajištění odstranění nejzávažnějších závad na komunikaci a chodníku
v úseku podél Střední průmyslové školy na náklady kraje ■ poskytnout městu Třebíč, IČ 00290629, dotaci ve výši 888 tis. Kč na rekonstrukci veřejného
osvětlení na ulici Manželů Curieových, Třebíč, dle materiálu RK-26-2007-27,
př. 1 (smlouva o poskytnutí dotace) za předpokladu, že v případě budoucí potřeby oprav či rekonstrukce částí úseků kanalizace na ulici Manželů Curieových
a v jejím okolí se na těchto nákladech bude podílet kraj Vysočina a město Třebíč v podílu stanoveném na základě poměru skutečně odváděných odpadních
(splaškových a srážkových) vod z vlastnických celků kraje a města a že v případě
potřeby rekonstrukce komunikace a chodníku by se na těchto nákladech podílel kraj Vysočina a město Třebíč v přiměřeném poměru, schvaluje ■ rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu kapitoly Nemovitý majetek, § 3639
Komunální služby a územní rozvoj j. n., o částku 888 tis. Kč snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva, o tuto částku určenou na poskytnutí účelové investiční dotace městu
Třebíč na rekonstrukci veřejného osvětlení na ulici Manželů Curieových, Třebíč
■ dodatek č.4 Zřizovací listiny Střední průmyslové školy Třebíč dle materiálu
ZK-05-2007-45, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický, termín: 30. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0336/05/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-05-2007-42, př. 1, do vlastnictví kraje Vysočina
za kupní ceny dle platných oceňovacích předpisů.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0342/05/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ nabýt bezúplatným převodem objekt bez č. p./č. e. v Jihlavě, na pozemku par. č. 3010 – zastavěná plocha a nádvoří a pozemky par. č. 3010, par. č. 3007/1, par. č. 3007/4
a par. č. 3011/2, včetně příslušenství vše v k.ú. a obci Jihlava z vlastnictví Vysoké školy polytechnické Jihlava do vlastnictví kraje Vysočina za podmínek stano-
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vených ve smlouvě o bezúplatném převodu dle materiálu ZK-05-2007-46, př. 1
■ nabýt bezúplatným převodem pozemek par. č. 3011/1 v k. ú. a obci Jihlava
z vlastnictví Statutárního města Jihlava do vlastnictví kraje Vysočina s předkupním právem ve prospěch Statutárního města Jihlavy za cenu 1 000 Kč do doby
zahájení výstavby Vědeckotechnologického parku Jihlava s podmínkou odstoupení od smlouvy v případě, že kraj Vysočina do termínu 31. 12. 2012 nezahájí výstavbu Vědeckotechnologického parku Jihlava v objektu bez č. p./č. e. v Jihlavě,
na pozemku p. č. 3010, a současně nebude uzavřena smlouva o přidělení dotace
kraji Vysočina na vybudování Vědeckotechnologického parku Jihlava.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 0, zdrželi se 4.
Usnesení 0343/05/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě kupní a o zřízení věcného břemene dle materiálu ZK-052007-47, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 23 hlasy, proti 0, zdrželo se 8.
Usnesení 0344/05/2007/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, odbor ekonomický, termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdrželi se 4.
Usnesení 0345/05/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotace obcím 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 6 672 874 Kč dle materiálu
ZK-05-2007-49, př. 1 ■ schvaluje Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce dle materiálu ZK05-2007-49, př. 4.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, termín:
31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0346/05/2007/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
229 000 Kč dle materiálu ZK-05-2007-50, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, termín:
31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0347/05/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout
dotace obcím a dobrovolnému svazku obcí z kapitoly Zemědělství, § 2310 Pitná voda, ve výši 8 506 600 Kč dle materiálu ZK-05-2007-51, př. 1, na realizace
staveb vodních děl podpořených Ministerstvem zemědělství v rámci programu
229 310 „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací“, podprogramu 229 312 („Výstavba a obnova vodovodů, úpraven vod a souvisejících objektů“).
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, termín:
31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0348/05/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007–2013 z rozpočtu kraje Vysočina
a způsobu kontroly jejich využití dle materiálu ZK-05-2007-52, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, termín:
30. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0349/05/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotace v rámci kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje
Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji
Vysočina pro období 2007–2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly
jejich využití ve znění Dodatku č. 1 podle materiálů ZK-05-2007-53, př. 1, a ZK05-2007-53, př. 2.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický
odbor, termín: 18. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0350/05/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout
dotaci obci Kaliště ve výši 61 430 Kč na opravu kanalizace v křižovatce sil-

strana 10

nic II/ 134 a III/40914 v obci Kaliště dle materiálu ZK-05-2007-54 ■ schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2212 – Silnice
o částku 61 430 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409
Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva, o stejnou
částku 61 430 Kč určenou na poskytnutí dotace obci Kaliště na opravu kanalizace v křižovatce silnic II/134 a III/40914 v obci Kaliště dle materiálu ZK-052007-54.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, termín: 30. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0351/05/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nepřevzít komunikaci spojující obec Sedliště, místní část Jimramova, s komunikací II/357 včetně pontonového mostu přes řeku Svratku do vlastnictví kraje.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, termín: 30. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdrželi se 3.
Usnesení 0352/05/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout účelovou investiční dotaci Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, IČ 00090450, ve výši 3 561 tis. Kč k zajištění realizace projektu rozvoje
a modernizace informačních technologií v roce 2007 ■ schvaluje v rámci výdajové části rozpočtu kraje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly
Doprava, § 2212 – Silnice, položky 6351 – Investiční transfery zřizovaným příspěvkovým organizacím o částku 3 561 tis. Kč při současném snížení kapitoly
Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná
rezerva, o stejnou částku 3 561 tis. Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu
silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor informatiky, ekonomický odbor, ředitel KSÚSV, termín: do 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 0, zdrželi se 3.
Usnesení 0353/05/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotaci městu Svratka na financování vícenákladů spojených s opravou komunikace
ve vlastnictví kraje, která byla opravena v rámci investiční výstavby kanalizace
„ČOV a kanalizace Svratka“, ve výši 1 mil. Kč ■ schvaluje rozpočtové opatření
spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2212 – Silnice o částku 1 mil. Kč při
současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde
nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva, o stejnou částku 1 mil. Kč určenou na poskytnutí dotace městu Svratka na financování vícenákladů spojených
s opravou komunikace ve vlastnictví kraje, která byla opravena v rámci investiční výstavby kanalizace „ČOV a kanalizace Svratka“.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, termín: 30. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0354/05/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ Dodatek č. 8
Zřizovací listiny Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-05-2007-58, př. 3 ■ Dodatek č. 9 Zřizovací listiny Nemocnice Pelhřimov,
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2007-58, př. 4, ukládá odboru
sociálních věcí a zdravotnictví v součinnosti s ředitelem Nemocnice Třebíč,
příspěvkové organizace, a ředitelem Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, zajistit podání návrhů na zápis změn do obchodního rejstříku.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, termín: 19. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0355/05/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 14. 2. 2007 dle materiálu ZK05-2007-59, př. 1 ■ uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ze dne
10. 5. 2007 dle materiálu ZK-05-2007-59, př. 2.
odpovědnost: ORR, termín: 30. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0356/05/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ zrušit rozhodnutí o poskytnutí podpory na realizaci akce reg. číslo CZ.04.1.05/1.1.60.2/3360
učiněné dne 14. 2. 2006 usnesením č. 0059/01/2006/ZK příjemci podpory Ekoplast Štancl, s. r. o., Hradecká 8, 588 56 Telč, IČ 26303035, ve výši 1 490 100 Kč
■ zrušit rozhodnutí o snížení podpory příjemci podpory Ekoplast Štancl, s. r. o.,
Hradecká 8, 588 56 Telč, IČ 26303035, na realizaci akce reg. číslo CZ.04.1.05/
1.1.60.2/3360 o částku 384 000 učiněné usnesením č. 0045/01/2007/ZK ze dne
13. 2. 2007 ■ navýšit podporu ve výši 1 295 893 Kč poskytnutou usnesením
č. 0123/02/2007/ZK ze dne 27. 3. 2007 příjemci podpory CORMEN, s. r. o,
IČ: 25547593, na realizaci akce „Zavedení moderní linky na výrobu a plnění
tubových pracovních krémů“ (reg. číslo CZ.04.1.05/1.1.60.3/4774) ze dne 28. 6.
2007 o částku 1 584 107 ■ uzavřít dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí podpory
na realizaci akce „Zavedení moderní linky na výrobu a plnění tubových pracovních krémů“ (reg. číslo CZ.04.1.05/1.1.60.3/4774) ze dne 28. 6. 2007 dle materiálu ZK-05-2007-60, př. 1.
odpovědnost: ORR, termín: 31. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0357/05/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Dodatek
č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci projektu v rámci Operačního programu „Rozvoj lidských zdrojů“ spolufinancovaného ze státního rozpočtu
ČR a Evropského sociálního fondu č. 3.3.10.3/0008 dle materiálu ZK-05-200761, př. 1.
odpovědnost: ORR, termín: do 31. 10. 2007 uzavřít dodatek s příjemcem podpory
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0358/05/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít ■ Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce „Dobrovolnictví
– prostředek k sociální integraci“ v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004–2006, č. smlouvy 2982, dle materiálu ZK05-2007-62, př. 1 ■ Dodatek č. 3 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci
akce „Sociálně-vzdělávací zaškolovací program Hele Hlína“ v rámci grantového
schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004–2006, č. smlouvy
2983, dle materiálu ZK-05-2007-62, př. 2 ■ Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí
podpory na realizaci akce „Zprovoznění integračního centra pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace“ v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004–2006, číslo smlouvy 4575, dle materiálu
ZK-05-2007-62, př. 3 ■ Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce „Terénní práce v ohrožených skupinách“ v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004–2006, číslo smlouvy 4568,
dle materiálu ZK-05-2007-62, př. 4 ■ Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí půjčky za účelem průběžného financování akce „Terénní práce v ohrožených skupinách“, vybrané v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji
Vysočina 2004–2006, dle materiálu ZK-05-2007-62, př. 5 ■ Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce „Získáním samostatnosti dosáhnout
integrace a zaměstnání“ v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004–2006, č. smlouvy 2990, dle materiálu ZK-05-200762, př. 6 ■ Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí půjčky za účelem průběžného
financování akce „Získáním samostatnosti dosáhnout integrace a zaměstnání“,
vybrané v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004–2006, dle materiálu ZK-05-2007-62, př. 7 ■ Dodatek č. 3 Smlouvy
o poskytnutí podpory na realizaci akce „Agentura podporovaného zaměstnávání
- zvedení uceleného programu individuální podpory pro začlenění na trh práce
v oblasti Havlíčkobrodska a Pelhřimovska“ v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004–2006, č. smlouvy 2984, dle materiálu
ZK-05-2007-62, př. 8 ■ Dodatek č. 3 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, číslo smlouvy 2981, dle materiálu
ZK-05-2007-62, př. 9 ■ Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce „Rozvoj specifického vzdělávání a poradenství pro znevýhodněné skupiny obyvatel v západní oblasti kraje Vysočina“ v rámci grantového schématu
Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004–2006, číslo smlouvy 4571, dle
materiálu ZK-05-2007-62, př. 10 ■ Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí půjčky
za účelem průběžného financování akce „Rozvoj specifického vzdělávání a poradenství pro znevýhodněné skupiny obyvatel v západní oblasti kraje Vysočina“
vybrané v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 – 2006, dle materiálu ZK-05-2007-62, př. 11.
odpovědnost: ORR, termín: do 31. 10. 2007 uzavřít dodatky s příjemci podpory.
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0359/05/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přípravu
krajského projektu kraje Vysočina „Realizace úspor energií na budovách v majetku kraje Vysočina“ dle materiálu ZK-05-2007-63, př. 1 ■ schvaluje ■ převod
finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na přípravu a realizaci projektu „Realizace úspor energií na budovách v majetku kraje Vysočina“ v celkové
výši max. 245 mil. Kč na zvláštní účet projektu s tím, že finance budou uvolňovány v průběhu let 2007–2010 postupně dle aktuální potřeby projektu ■ závazek
kraje Vysočina na předfinancování projektu „Realizace úspor energií na budovách v majetku kraje Vysočina“ v letech 2007–2010 částkou max. 245 mil. Kč
a závazek na zajištění vlastních zdrojů financování projektu „Realizace úspor
energií na budovách v majetku kraje Vysočina“ ve výši stanovené v žádosti o poskytnutí podpory v rámci 1. výzvy Operačního programu Životní prostředí.
odpovědnost: odbor životního prostředí, odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický, odbor majetkový, termín: 26. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0360/05/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje zrušit rozhodnutí o poskytnutí podpory na realizaci akce reg. číslo CZ.04.1.05/1.1.59.3/4734 učiněné dne 26. 9. 2006 usnesením č. 0439/07/2006/ZK příjemci podpory Martinu
Malému, Štěpkov 7, 675 26 Želeteva, IČ 65788184, ve výši 828 000 Kč.
odpovědnost: ORR, termín: 30. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0361/05/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přípravu
krajských projektů kraje Vysočina v oblasti dopravní infrastruktury pro období
2010–2013 dle materiálu ZK-05-2007-64, př. 3, a důvodovou zprávu k jednotlivým úsekům silnic popisující význam akce v rámci silniční sítě kraje Vysočina
dle materiálu ZK-05-2007-64, př. 2 ■ schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na přípravu a realizaci jednotlivých projektů
uvedených pod body 1.-21. přílohy ZK-05-2007-64, př. 3, v celkové výši max.
1 200 000 tis. Kč na zvláštní účty jednotlivých projektů. Finance budou uvolňovány v průběhu let 2007–2015 postupně dle aktuální potřeby každého projektu.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor majetkový, odbor
regionálního rozvoje, odbor ekonomický, termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0362/05/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program ve vzdělávání „Podpora výuky
méně vyučovaných cizích jazyků“ v roce 2007 Základní škole Třebíč, Na Kopcích 342, ve výši 50 000 Kč a Základní škole Žďár nad Sázavou, Komenského
715, ve výši 57 000 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín:
září 2007
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0363/05/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení účelových prostředků pro Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami, Leandra Čecha 152, Nové Město na Moravě, na 3. čtvrtletí 2007
na realizaci vyhlášeného rozvojového programu pro sportovní gymnázia a gymnázia s třídami se studijním oborem sportovní příprava na rok 2007 ve výši
295 223 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín:
září 2007
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0364/05/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj, ve výši
1 382 556 tis. Kč dle materiálu ZK-05-2007-68, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce, ve výši 2 322 158
tis. Kč dle materiálu ZK-05-2007-68, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín:
září 2007
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0365/05/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení
účelových prostředků na rozvojový program Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie na rok 2007 určenou Základní škole Kamenice nad Lipou,
Vackova 125, IČ 75001225, ve výši 42 972 Kč a Základní škole O. Březiny, Demlova 34, Jihlava, IČ 47366419, ve výši 63 376 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín:
září 2007
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0366/05/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení
účelových prostředků na rozvojový program Zpřístupnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků základních škol s ročníky pouze I. stupně na rok 2007
školám uvedeným v materiálu ZK-05-2007-70, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín:
září 2007
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0367/05/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí poskytnuté
dotace v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost organizacím v celkové výši 240 909 Kč na podporu účasti na sportovních mistrovstvích dle tabulky 1 materiálu ZK-05-2007-73, př. 4 ■ rozhoduje
poskytnout dotace v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost organizacím v celkové výši 8 850 Kč na podporu účasti
na sportovních mistrovstvích dle tabulky 2 materiálu ZK-05-2007-73, př. 4.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, termín:
31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0368/05/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje uděluje ve smyslu § 35
písm. t) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění,
v rámci konaného 17. ročníku Podzimního knižního veletrhu Cenu kraje Vysočina za nejkrásnější naučnou (nebo populárně-naučnou) knihu s finančním
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oceněním ve výši 60 tis. Kč (ORJ 4000, § 3319 – Ostatní záležitosti kultury) nakladateli knihy, která byla nejvýše bodově hodnocena odbornou porotou.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, odbor ekonomický, termín:
31. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0369/05/2007/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 kultury a památkové péče, termín: 18. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0370/05/2007/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: OKPP, termín: 18. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0371/05/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotaci Vysoké škole polytechnické Jihlava, IČ 71226401, ve výši 5 mil. Kč na přípravu projektové žádosti včetně příloh pro projekt rozšíření kampusu Vysoké
školy polytechnické Jihlava za podmínek stanovených ve Smlouvě o poskytnutí dotace podle materiálu ZK-05-2007-71, př. 1 ■ schvaluje rozpočtové opatření
spočívající ve zvýšení výdajů kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3211 – Činnost vysokých škol o částku 5 mil. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva
a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva, o stejnou částku 5 mil. Kč za účelem poskytnutí dotace Vysoké škole
polytechnické Jihlava, IČ 71226401, na přípravu projektové žádosti včetně příloh
pro projekt rozšíření kampusu Vysoké školy polytechnické Jihlava za podmínek
stanovených ve Smlouvě o poskytnutí dotace podle materiálu ZK-05-2007-71,
př. 1.
odpovědnost: OŠMS, EO, termín: do 31. října 2007
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 0, zdrželi se 3.
Usnesení 0372/05/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol dle materiálu
ZK-05-2007-72, př. 1 ■ převod prostředků ve výši 1 mil. Kč z Fondu Vysočiny do rozpočtu kraje na rok 2007 kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299
– Ostatní záležitosti vzdělávání, za účelem financování systémové podpory dle
Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol ■ snížení alokace Fondu Vysočiny pro rok 2007 v dílčím cíli 2.1 o 1 mil. Kč.
odpovědnost: OŠMS, termín: do 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 27 hlasy, proti 0, zdrželo se 5.
Usnesení 0373/05/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ poskytnutí
dotací z kapitoly Sociální věci v celkové výši 3 895 773 Kč poskytovatelům sociálních služeb dle ZK-05-2007-77, př. 2 ■ provedení rozpočtové opatření dle
materiálu ZK-05-2007-77, př. 2 ■ vzorovou smlouvu o poskytnutí dotací dle materiálu ZK-05-2007-77, př. 3.
odpovědnost: OSVZ, OE, termín: 30. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0374/05/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Dodatek č. 3 zřizovací listiny Ústavu sociální péče Ledeč nad Sázavou, příspěvkové organizace,
dle materiálu ZK-05-2007-78, př. 1.
odpovědnost: OSVZ, termín: 18. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0375/05/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhradit si v souladu s § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-05-2007-79, př.
1, rozhoduje ■ poskytnout dotaci z kapitoly Informatika, § 3636 – Územní rozvoj v celkové výši 173 148 Kč Moravskoslezskému kraji dle materiálu ZK-052007-79, př. 1 ■ uzavřít smlouvu o spolupráci s Moravskoslezským krajem dle
materiálu ZK-05-2007-79, př. 1.
odpovědnost: OI, termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0376/05/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje převod finančních prostředků ve výši 90 000 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu
kraje na rok 2007, kapitoly Informatika, § 3636 Územní rozvoj (ÚZ 00163),
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za účelem financování dalších aktivit projektu NaturNet-Redime.
odpovědnost: OI, OE, termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0377/05/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení grantového programu „Bezpečnost ICT III – 2007“ dle materiálu ZK-05-2007-81, př.
1, jmenuje ■ řídicí výbor grantového programu „Bezpečnost ICT III – 2007“
ve složení: ODS – Ivo Uher, Josef Tomšovský, KDU-ČSL – Jaroslav Hulák, Karel Puček, KSČM – Roman Ondrušek, Pavel Kalabus, ČSSD – Michal Šmarda,
Tomáš Škaryd, SNK – ED – Jiří Antonů, Jiří Hort ■ Jaroslava Huláka předsedou
řídicího výboru grantového programu „Bezpečnost ICT III–2007“ ■ garantem
grantového programu „Bezpečnost ICT III – 2007“ odbor informatiky a zástupcem garanta Petra Pavlince s právem hlasovacím a Martinu Rojkovou s právem
poradním ■ pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru
jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor informatiky, termín: 31. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0378/05/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení grantového programu „GIS VII – 2007“ dle materiálu ZK-05-2007-82, př. 1, jmenuje ■ řídicí výbor grantového programu „GIS VII – 2007“ ve složení: ODS – Ivo
Uher, Josef Tomšovský, KDU-ČSL – Jaroslav Hulák, Josef Švec, KSČM – Hana
Hyksová, Pavel Šlechtický, ČSSD – Martin Hyský, Marie Kališová, SNK – ED –
Jiří Hort, Jiří Antonů ■ Jaroslava Huláka předsedou řídicího výboru grantového
programu „GIS VII – 2007“ ■ garantem grantového programu „GIS VII – 2007“
odbor informatiky a zástupcem garanta Petra Pavlince s právem hlasovacím a Jiřího Hiesse s právem poradním ■ pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace
člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor informatiky, termín: 31. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0379/05/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení grantového programu „Webové stránky pro všechny II – 2007“ dle materiálu ZK-052007-83, př. 1, jmenuje ■ řídicí výbor grantového programu „Webové stránky
pro všechny II – 2007“ ve složení: ODS – Ivo Uher, Josef Tomšovský, KDU-ČSL
– Jaroslav Hulák, Štěpán Komárek, KSČM – František Náhončík, Pavel Kalabus,
ČSSD – Zdeněk Ryšavý, Miroslav Báňa, SNK – ED – Jiří Antonů, Jiří Hort ■ Jaroslava Huláka předsedou řídicího výboru grantového programu „Webové stránky pro všechny II – 2007“ ■ garantem grantového programu „Webové stránky
pro všechny II – 2007“ odbor informatiky a zástupcem garanta Petra Pavlince
s právem hlasovacím a Martinu Rojkovou s právem poradním ■ pověřuje radu
kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor informatiky, termín: 31. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0380/05/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení grantového programu „LÍBÍ SE NÁM V KNIHOVNĚ 2007“ na podporu veřejných
knihoven v kraji v objemu 2 mil. Kč dle materiálu ZK-05-2007-85, př. 1, jmenuje ■ řídicí výbor grantového programu „LÍBÍ SE NÁM V KNIHOVNĚ 2007“
ve složení: ODS – Jan Nekula, Hana Müllerová, KDU-ČSL – Jaroslava Hájková,
Jaroslav Poborský, KSČM – Jiří Vlach, Jan Slámečka, ČSSD – Pavla Kučerová,
Dagmar Nejedlá, SNK – ED – Ludmila Černá, Jarmila Daňková ■ Jana Nekulu
předsedou řídicího výboru grantového programu „LÍBÍ SE NÁM V KNIHOVNĚ
2007“ ■ garantem grantového programu „LÍBÍ SE NÁM V KNIHOVNĚ 2007“
odbor kultury a památkové péče a Ivanu Schallnerovou zástupcem garanta s právem hlasovacím a Jaroslavu Panáčkovou s právem poradním ■ pověřuje radu
kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OKPP, termín: 18. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0381/05/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení grantového programu „Modernizace ubytovacích zařízení 2007 – II.“ dle materiálu
ZK-05-2007-86, př. 1, jmenuje ■ řídicí výbor grantového programu „Modernizace ubytovacích zařízení 2007 – II.“ ve složení: ODS – Miloslav Černý, Štěpán
Prokupek, KDU-ČSL – Hana Žáková, Milan Šulc, KSČM – Julie Dolejší, Milan
Ustouhal, ČSSD – Josef Komínek, Emil Dračka, SNK – ED – Zdeněk Jirsa, Marie Černá (TR) ■ Zdeňka Jirsu předsedou řídicího výboru grantového programu
„Modernizace ubytovacích zařízení 2007 – II.“ ■ garantem grantového programu „Modernizace ubytovacích zařízení 2007 – II.“ odbor regionálního rozvoje
a zástupcem garanta Romanu Nejedlou 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: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

