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Změny v účetnictví kraje, obcí, DSO
a jimi zřizovaných organizacích
V částce 109/2007 Sbírky zákonů vydané dne 21. 12. 2007
byla publikována pod č. 353
vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí
č. 505/2002 Sb., jíž se provádějí některá ustanovení zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
Účinnost nabývá dnem 1. ledna 2008.
Novela upravuje pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, zejména
paragrafy č. 7, 14, 24 a 26.
Paragraf č. 7, odstavec 10, nově
upřesňuje zařazení znaleckých
posudků, plánů rozvoje, průzkumů a dalších do dlouhodobého nehmotného majetku.
Dlouhodobým nehmotným majetkem nejsou zejména znalecké
posudky, průzkumy trhu, plány
rozvoje, návrhy propagačních
a reklamních akcí, certifikace systému jakosti a software
pro řízení technologií nebo pro
zařízení, která bez tohoto software nemohou fungovat. Dále
může účetní jednotka rozhodnout, že dlouhodobým nehmotným majetkem nejsou zejména
technické audity a energetické
audity, lesní hospodářské plány,
plány povodí a povodňové plány. Tedy je na účetní jednotce,
zda tyto plány zařadí do dlouhodobého nehmotného majetku, nebo ne. Toto rozhodnutí by
měla mít účetní jednotka upraveno vnitřním předpisem.
V paragrafu č.14 se doplňuje
nový odstavec č. 11. Podle něj

(výběr)

se zavádějí další účty účtové skupiny 47. Zároveň se doplňuje
kromě jiného příloha č. 1 Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance).
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Název
účet č.
položka rozvahy č.
Úroky
471
219
Položka obsahuje zejména úroky z úvěrů a půjček, termínovaných vkladů.
Penále a poplatky
472
220
Položka obsahuje zejména penále z obchodních závazkových
vztahů, poplatky z prodlení a správní poplatky.
Kursové ztráty
473
221
Kursové ztráty vznikající zejména při ocenění majetku a závazků uvedených v § 4 odst. 12 zákona o účetnictví.
Finanční náklady
474
222
Obsahuje zejména bankovní poplatky, náklady z titulu úbytku cenných papírů při prodeji, postoupení pohledávek, náklady
za správu a uložení a úschovu cenných papírů.
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Paragraf 24 ukládá účetní jednotce nově uvádět do přílohy č. 3
– Uspořádání položek v příloze účetní závěrky stav jednotlivých
podrozvahových účtů k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky (31. 3., 30. 6., 30. 9.) a k rozvahovému dni (31. 12.). Doplňuje se paragraf č. 26 – Vymezení nákladů souvisejících s pořízením
dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, odstavec č. 1.
Nově se součástí ocenění tohoto majetku stávají i úhrady nákladů za přeložky, překládky a náhradní pozemní komunikaci účetní
jednotce, která má vlastnické právo k dotčenému majetku anebo
která hospodaří s majetkem státu nebo s majetkem ÚSC.
V paragrafu 26, odstavec 2, se doplňují v písmenech e) až i) náklady, které také nejsou součástí ocenění dlouhodobého majetku
e) nájemné za stavební pozemek, na němž probíhá výstavba
f) náklady na zaškolení pracovníků
g) náklady na vybavení pořizovaného dlouhodobého majetku zásobami
h) náklady na biologickou rekultivaci
i) náklady spojené s přípravou a zabezpečením dlouhodobého
majetku vzniklé po uvedení pořizovaného dlouhodobého majetku do užívání.
 Eva Šuláková, ekonomický odbor
telefon: 564 602 239, e-mail: sulakova.e@kr-vysocina.cz

I. Finanční vypořádání vztahů se státním
rozpočtem za rok 2007

V souladu s vyhláškou MF ČR
č. 551/2004 Sb., kterou se stanovují zásady a termíny finančního vypořádání vztahů
se státním rozpočtem, státními
finančními aktivy nebo Národním fondem, ve znění pozdějších předpisů, předkládají
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podkladům připojí obce nebo
dobrovolné svazky obcí komentář a současně převedou
na účet kraje případné vratky
těchto dotací nebo návratných
finančních výpomocí.
Pro úplnost dodáváme, že pokud byla obci v uplynulém
roce poskytnuta dotace nebo
návratná finanční výpomoc
od některých odvětvových
ministerstev (tj. kromě dotací od Ministerstva financí
ČR) bez prostřednictví kraje, jsou obec nebo dobrovolný
svazek obcí podle § 6 odst. 5
výše uvedené vyhlášky povinni tyto dotace vyúčtovat přímo
poskytovateli, a to v termínu
stanoveném touto vyhláškou.
V případě dotací poskytnutých na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské
unie se vyúčtování prování
za celou dobu trvání projektu.
Dotace získané v rámci programového financování ISPROFIN (limitní účty) se neřídí
výše uvedenou vyhláškou. Postupuje se zde podle zvláštního
předpisu (vyhláška č. 560/2006
Sb.), podle kterého údaje týkající se financování programů
předkládají obce vždy přímo
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příslušnému správci kapitoly. Proto se vyúčtování těchto dotací neuvádí do tabulky
– příloha č. 9 vyhlášky MF ČR
č. 551/2004 Sb.
Termín pro předložení podkladů, a tedy tabulky a případného komentáře, je nejpozději
do 5. února 2008.
Ve stejném termínu obec
nebo dobrovolný svazek
obcí převede případné vratky nespotřebovaných státních dotací na základní
běžný účet krajského úřadu
č. 4050004999/6800.
V případě, že byla obci nebo
dobrovolnému svazku obcí
poskytnuta dotace z kapitoly
Všeobecná pokladní správa
a kapitoly Operace státních finančních aktiv, předloží podklady pro finanční vypořádání
dotací a návratných finančních
výpomocí na tiskopise – příloha č. 9 vyhlášky MF ČR č. 551/
2004 Sb. a případný komentář
nejpozději do 15. února 2008.
Současně na výše uvedený účet
kraje převede případnou vratku
dotace a návratné finanční výpomoci.
Současně si dovolujeme upozornit, že pokud nebudou

Dotace MK ČR na obnovu
památek pro rok 2008
Do konce února mají vlastníci památkově chráněných objektů možnost získat finanční
podporu ze dvou dotačních
programů Ministerstva kultury ČR a opravit si letos svoji
památku. Jedná se o Havarijní program, který slouží pro
zabezpečení nejnaléhavějších
oprav nemovitých kulturních
památek, zejména na odstranění havarijního stavu střech
a nosných konstrukcí staveb.
Další možností je Program péče
o vesnické památkové rezervace, vesnické památkové zóny
a krajinné památkové zóny,
který se zaměřuje na podporu
obnovy a zachování kulturních
památek zejména lidové architektury, jež se nacházejí v uve-

dených památkově chráněných
územích.
Na rozdíl od loňského roku
se letos žádosti budou na předepsaném formuláři přijímat
na nově vzniklém územním
odborném pracovišti Národního památkového ústavu v Telči
(Slavatovská 98, 588 56 Telč),
a to v termínu do 28. 2. 2008.
Více informací a formuláře žádosti lze získat na webových
stránkách MK ČR > Granty
a dotace i na stránkách kraje
Vysočina > Kultura a památky
> Granty a dotace.
 Jana Zadražilová, odbor
kultury a památkové péče
telefon: 564 602 357, e-mail:
zadrazilova.j@kr-vysocina.cz

finanční prostředky z nedočerpaných dotací odvedeny
na účet kraje v termínu uloženém vyhláškou č. 551/2004
Sb., jedná se ze strany obce
o porušení rozpočtové kázně
podle § 44 odst. 1 písm b)
zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění
pozdějších předpisů. Ve Zprávách Ministerstva financí č. 4/
2005 byl publikován „Postup
kraje při zajišťování finančního vypořádání se státním
rozpočtem“, podle kterého má
kraj prostředky zaslané po termínu zaslat zpět obci a bude
o této skutečnosti informovat
příslušné ministerstvo. Obec
je v tomto případě povinna
provést odvod za porušení rozpočtové kázně prostřednictvím
místně příslušného finančního
úřadu.
II. Návrh státního závěrečného účtu
Ministerstvo financí ČR zpracovává údaje o státním závěrečném účtu dle vyhlášky
č. 419/2001 Sb., o rozsahu,
struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního
závěrečného účtu a o rozsahu
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a termínech sestavování návrhů
závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů. Podkladem pro
sestavení státního závěrečného
účtu jsou i souhrnné údaje o výsledcích hospodaření územních
samosprávných celků.
Územní samosprávné celky
předkládají údaje potřebné pro
vypracování návrhu státního
závěrečného účtu v rozsahu,
struktuře a termínech stanovených v příloze č. 2 vyhlášky.
Kraje překládají číselné údaje o přijatých úvěrech, půjčkách a finančních výpomocích
v roce 2007 za jednotlivé obce
a za dobrovolné svazky obcí
(tabulka 1b) a přehled o komunálních obligacích emitovaných obcemi v roce 2007
(tabulka 1d).
Termín pro předložení podkladů, které obce vypracovávají za vlastní hospodaření
a za hospodaření jimi zřízených
příspěvkových organizací, je dle
výše uvedené vyhlášky do
20. února 2008.
 Jaroslava Kopecká, ekonomický odbor
telefon: 564 602 230, e-mail:
kopecka.j@kr-vysocina.cz

Konzultační dny MMR k bytové
problematice v roce 2008
Ministerstvo pro místní rozvoj opět pořádá bezplatné konzultační dny k bytové politice jako metodicko-poradenskou činnost pro
obce (jako vlastníky a pronajímatele bytového fondu).
Místo konání v budově Ministerstva pro místní rozvoj v Praze 1
ve velkém sále Divadla IMAGE v přízemí, vchod z ulice Pařížské č. 4.
Začátek vždy v 10.00 hod.
Časový plán konzultačních dnů (úterý):
5. únor 2008
4. březen 2008
1. duben 2008
6. květen 2008
3. červen 2008
2. září 2008
7. říjen 2008
4. listopad 2008
2. prosinec 2008
Nejpozději tři dny před konáním konzultačního dne bude na webové stránce www.mmr.cz > Bytová politika > Konzultační dny
pro obce, městské a krajské úřady k dispozici program daného
konzultačního dne.

číslo 2/2008
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Vodní hospodářství v třetí výzvě Operačního programu
Životního prostředí
Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím
Státního fondu životního prostředí České republiky (dále
jen SFŽP ČR) 3. výzvu pro
podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí
(dále jen „OPŽP“). Žádosti
o podporu v rámci Prioritní osy
1 budou přijímány od 3. března
2008 do 30. dubna 2008. Žádosti o podporu takzvaných
velkých projektů v rámci Prioritní osy 1 budou přijímány
kontinuálně od 3. března 2008
do 19. prosince 2008.
V oblasti podpory 1.1 Snížení znečištění vod, podoblasti
podpory 1.1.1 Snížení znečištění z komunálních zdrojů, jsou
podporovány projekty v aglomeracích velikosti nad 2 000
ekvivalentních obyvatel (dále
„E. O.“) tj. výstavba, rekonstrukce a intenzifikace centrálních ČOV včetně zavedení
odstraňování dusíku a celkového fosforu a vhodného řešení kalového hospodářství v souladu
s platnými předpisy ČR i EU
nebo výstavba, rekonstrukce
a dostavba stokových systémů
sloužících veřejné potřebě.

U aglomerací nad 2 000 E. O.
jsou však určitá omezení –
v rámci této kategorie budou
přijímány pouze projekty řešící aglomerace dle aktuálního Seznamu aglomerací ČR,
na které se vztahuje naplňování požadavků směrnice Rady
č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod, navrhovaná rekonstrukce stokových
systémů bezprostředně souvisí s opatřením, jehož cílem
je napojení nového znečištění
na kanalizační systém, a objem
rozpočtových nákladů na rekonstrukce stokových systémů
bude nižší oproti rozpočtovým
nákladům na výstavbu nové kanalizace; projekty řešící pouze
rekonstrukce
kanalizačních
systémů nebudou přijatelné.
Podporované projekty v aglomeracích pod 2 000 E. O. zahrnují
výstavbu, rekonstrukce a intenzifikace centrálních ČOV
nebo zajištění odpovídajícího
přiměřeného čištění a výstavbu, rekonstrukce a dostavbu
stokových systémů sloužících
veřejné potřebě. Aglomerace
pod 2 000 E. O. se musí nacházet v územích vyžadujících
zvláštní ochranu, tj. v národ-

ních parcích a chráněných krajinných oblastech včetně jejich
ochranných pásem, lokalitách
soustavy Natura 2000, ochranných pásmech vodních zdrojů,
ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů a zdrojů
přírodních minerálních vod,
chráněných oblastech přirozené akumulace vod (CHOPAV)
a v povodí vodního díla Nové
Mlýny.
U aglomerací pod 2 000 E. O.
však budou přijímány pouze projekty řešící aglomerace, ve kterých jsou v současné
době odváděny odpadní vody
kanalizačním systémem, jenž
není zakončen ČOV ani jiným odpovídajícím čištěním, přičemž příslušná obec
má k tomuto způsobu zneškodňování odpadních vod platné
povolení k vypouštění odpadních vod, respektive toto povolení má platnost alespoň
do 31. 12. 2007.
V oblasti podpory 1.2 – Zlepšení jakosti pitné vody budou
přijímány pouze projekty, které jsou součástí komplexního
řešení zásobování vodou a odvádění a čištění odpadních vod
v dané lokalitě, a na tato opat-

ření bude souběžně podána
žádost do podoblasti podpory
1.1.1 (viz výše).
Zprostředkujícím subjektem
a platební jednotkou je SFŽP
ČR. Pro kraj Vysočina sídlí
Krajské pracoviště SFŽP ČR
v Jihlavě na ulici Havlíčkova
111, 586 02 Jihlava, telefon:
567 213 855, e-mail: jan.pavlas@sfzp.cz; katerina.dunkova@sfzp.cz.
Podrobné informace jsou k dispozici na internetových stránkách OPŽP www.opzp.cz, SFŽP
ČR www.sfzp.cz nebo Ministerstva životního prostředí
www.env.cz v implementačním dokumentu Operačního
programu Životního prostředí a jeho přílohách, Směrnici
MŽP č. 7/ 2007 a jejích přílohách a ostatních návazných dokumentech.
 Radek Zvolánek, odbor lesního a vodního hospodářství
a zemědělství
telefon: 564 602 363, e-mail:
zvolanek.r@kr-vysocina.cz
 Marek Brom, odbor lesního
a vodního hospodářství a zemědělství
telefon: 564 602 208, e-mail:
brom.m@kr-vysocina.cz.

Odbor kultury a památkové péče

Vyhlášení výzvy č. 3 pro předkládání žádostí o grant pro
kompletní individuální projekty a programy z FM EHP/Norska
Ministerstvo financí ČR vyhlásilo 3. výzvu pro předkládání projektů určených na obnovu kulturních památek, financovanou
z FM EHP/Norska. Minimální výše poskytnuté podpory pro individuální projekt je 250 000 EUR
Další finanční prostředky z fondů EHP/Norska určené také na
obnovu kulturních památek lze získat ve vyhlášené Výzvě č. 3,
která byla vypsána Ministerstvem financí České republiky dne
26. listopadu 2007. Předkládány mohou být kompletní žádosti
o grant na individuální projekty a programy.
Žádosti mohou být předkládány do 29. února 2008 do 14.00 hod.
na kontaktních místech v krajích, kde žadatelé realizují svůj pro-

jekt. Minimální výše poskytnuté dotace pro individuální projekt
je 250 000 EUR, doba realizace projektu od podepsání smlouvy
nesmí přesáhnout 24 měsíců.
Více informací získáte na stránkách Ministerstva financí České republiky www.eeagrants.cz > Aktuality nebo na kontaktním
místě, kterým je pro kraj Vysočina Regionální a rozvojová agentura Vysočina, Křížová 2, Jihlava; www.rrav.cz.
 Martin Horký, odbor kultury a památkové péče
telefon: 564 602 382, e-mail: horky.m@kr-vysocina.cz

číslo 2/2008

Odbor dopravy
a silničního hospodářství

Dotační titul na Pasporty
místních komunikací
Odbor dopravy a silničního hospodářství oznamuje,
že v roce 2008 bude opět obcím kraje Vysočina poskytována dotace na pořízení nebo
aktualizaci pasportu místních
komunikací. Žadatelem o dotaci mohou být obce, městyse
nebo města kraje Vysočina, jejichž žádosti budou doručeny
v termínu do 16. 4. 2008. Pro
vypracování a podání žádostí
zůstávají v platnosti Zásady
zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na
pasporty místních komunika-
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cí ze dne 27. 3. 2007, podle
nichž byly dotace poskytovány žadatelům již v roce 2007.
Zásady včetně formuláře žádosti jsou k dispozici na internetových stránkach kraje
Vysočina
www.kr-vysocina.cz > Krajský úřad > Statní
dokumenty > Právní předpisy
kraje > Zásady.
 Jaroslav Pospíchal, odbor
dopravy a silničního hospodářství
telefon: 564 602 191, e-mail:
pospichal.j@kr-vysocina.cz

Rozbor čerpání státní neinvestiční účelové
dotace v rámci Radonového programu
ČR v kraji Vysočina za rok 2007
Část 1 – monitoring radonu
Ukazatel
Počet detektorů
Převzato od Státního ústavu radiační ochra2 500
ny k rozmístění
Skutečně rozmístěno
2 309
Rozdíl – nerozmístěno
191
Získaná státní dotace od SÚJB
125 000 Kč
Vyplacená státní dotace krajem Vysočina
114 750 Kč
Nevyplacená dotace (nerozm. 191 a chybně
10 250 Kč
rozmíst. 14 det.)
Sběr detektorů rozmístěných v roce 2006
3 236
– skutečnost
Získaná státní dotace od SÚJB
72 750 Kč
Vyplacená státní dotace krajem Vysočina
72 750 Kč
Získaná st. dotace celkem
197 750 Kč
z toho: za I. pololetí 2007
48 650 Kč
za II. pololetí 2007
138 850 Kč
Vráceno Státnímu úřadu pro jadernou
10 250 Kč
bezpečnost
Vyplacená st. dotace celkem
187 500 Kč
z toho: za I. pololetí 2007
12 850 Kč
za II. pololetí 2007
174 650 Kč

Rozmísťování detektorů
V roce 2007 se podařilo rozmístit v kraji Vysočina 2 309 ks detektorů, což je stále nejvíce v rámci ČR (kraj Jihočeský 1 360 ks,
Jihomoravský 1 000 ks, Plzeňský 700 ks, ostatní kraje cca
100– 500 ks, Ústecký a Zlínský 0 ks, Praha 50 ks). Krajský úřad
v rámci své vstřícnosti a nad rámec svých zákonných povinností z vlastní iniciativy individuálně uspokojil požadavky 52 žadatelů o monitoring radonu. Z technických a zdravotních důvodů
rozmísťovatelů se nepodařilo rozmístit 191 ks a jednomu rozmísťovateli nebyla v opakovaných případech za chybně rozmístěných
a neopravených 14 ks (700 Kč) dotace vyplacena a tato činnost
pro rok 2008 zastavena.
Sběr detektorů rozmístěných v roce 2006
Sběr detektorů rozmístěných v roce 2006 se uskutečňoval průběžně v měsíčních intervalech na základě výzev Státního ústavu
radiační ochrany. Neobešel se však bez opakovaných upomínek
krajského úřadu nad rámec jeho zákonných povinností některým občanům ani bez náročného organizačního zabezpečení
sběru detektorů. Celkem bylo krajským úřadem řádně zkontrolováno, zaevidováno a vyexpedováno celkem 3 236 ks detektorů,
přičemž 326 ks nebylo od SÚJB dotováno (závěr roku). Dotace
na ně ve výši 8 150 Kč byla se SÚJB projednána na poskytnutí
v roce 2008.
Podnik podporující zdraví
Do tohoto projektu byl z vlastní iniciativy krajského úřadu též
zapracován monitoring radonu a případná opatření ke snížení radiační zátěže zaměstnanců úřadu. Se souhlasem Státního ústavu
radiační ochrany bylo na vytipovaných pracovištích Krajského
úřadu kraje Vysočina ve 42 kancelářích v přízemí objektů Žižkova 57(52), Žižkova 16(12), Seifertova 24(12) a Seifertova 26(8)
rozmístěno celkem 84 detektorů RAMARN a jejich evidence zaslána do celostátní databáze. Sběr detektorů se uskuteční na jaře
roku 2008 a výsledek monitoringu bude znám po jejich vyhodnocení Státním ústavem jaderné, chemické a biologické ochrany
v Příbrami. Tento monitoring je pro krajský úřad bezplatný a je
v ČR zcela ojedinělý.
 Jaroslav Šmejkal, odbor životního prostředí
telefon: 564 602 520, e-mail: smejkal.j@kr-vysocina.cz

Vláda přidala dalších 200 milionů
na odstranění škod
po živelných katastrofách
Vláda ČR koncem minulého roku na svém jednání
schválila využití dalších 200
milionů Kč v programu Ministerstva pro místní rozvoj,
který je určen na financování
následků škod způsobených
živelními pohromami.
Vláda rozhodla o možnosti
využití 200 mil. Kč v rámci rozpočtu Ministerstva pro
místní rozvoj, které budou
převedeny do rezervního fondu, na řešení na financování následků případných škod
způsobených živelními po-

hromami i v roce 2008 bez
nároku na rozpočtové prostředky roku 2008. Tím bude
vytvořen prostor pro okamžité řešení případných následků
živelních škod v roce 2008.
Vzhledem k přísné účelovosti
těchto prostředků není možné
využití pro jiné programy ministerstva.
Více informací o zmíněném
programu najdete na webových stránkách Ministerstva
pro místní rozvoj www.mmr.cz
> Regionální politika > Programy / Dotace.
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Regionální operační program
Jihovýchod
Regionální operační program
Jihovýchod byl přijat Evropskou komisí spolu s ostatními
ROP a schválen slavnostním
podpisem zástupkyně Evropské komise Kataríny Mathernové a předsedy Regionální
rady Jihovýchod Miloše Vystrčila 11. prosince 2007. Cílem
ROP Jihovýchod je podpora efektivního
využívání rozvojového potenciálu regionu zlepšením:
● dopravní dostupnosti
● služeb v cestovního ruchu
● podmínek pro život obyvatel ve městech a na venkově
K realizaci tohoto předsevzetí bude ROP Jihovýchod v letech 2007–2013 (respektive až
do roku 2015) disponovat částkou 704,5 mil. EUR (tj. při současném kurzu přibližně 18,5
mld. Kč) vyčleněnou z Evropského fondu pro regionální rozvoj. „Dotace EU chceme použít
na realizaci skutečně potřebných věcí a já věřím, že projekty významně pomohou zvýšit
kvalitu života v našem regionu,“ zdůrazňuje Miloš Vystrčil.
Výzvy
První kolo výzev bylo vyhlášeno
již v září 2007 a týkalo se kontinuální výzvy k předkládání
projektů do oblasti podpory 1. 1
Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu. Z této výzvy
byly schváleny první projekty
ROP v České republice. Jedná
se o tři projekty na výstavbu
silnic druhé třídy, mostů a protihlukových opatření na jižní
Moravě v celkové hodnotě dotací 130 milionů korun.
Druhé kolo výzev následovalo hned po podpisu ROP
JV v prosinci 2007. Žadatelé
mohou do konce února 2008
(resp. března 2008 pro 3.2
a 3.3) předkládat své projekty do dalších sedmi oblastí
podpory: 1.2 Rozvoj dopravní
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obslužnosti a veřejné dopravy, 1.4 Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu,
2.1 Rozvoj infrastruktury pro
cestovní ruch, 2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu, 3.2
Rozvoj regionálních středisek, 3.3 Rozvoj a stabilizace
venkovských sídel a 3.4 Veřejné
služby
r eg ion á l n í ho
významu.
Na květen 2008
je plánováno
již třetí kolo výzev, tentokrát
do devíti oblastí podpory.
Konzultace
Zajímavé statistické údaje přinášejí konzultace projektů.
V současné době evidujeme
přibližně 630 konzultací, ať už
osobních, telefonických nebo
prostřednictvím elektronické pošty. Zástupci krajských
měst a jimi zřizovaných organizací nejvíce konzultují
možnosti dotací s největším
finančním objemem v oblastech kultury, dopravy a volnočasových aktivit, zatímco
žadatelé spadající do oblasti podpory 3.2 (obce a města s 5 000–49 999 obyvateli
a jimi zřizované organizace)
preferují volnočasové aktivity, následované veřejným prostranstvím a zdravotnictvím.
Podobné pořadí vzniklo i u žadatelů z oblasti podpory 3.3
(obce s 501–4 999 obyvateli):
volnočasové aktivity, veřejná prostranství, ale na třetím
místě je vzdělávání. Oblast
zdravotnictví je z téměř 70 %
zastoupena v projektech krajů konzultovaných v oblasti
podpory 3.4 Rozvoj urbanizačních center, zbylých 30 %
tvoří vzdělávání.
 Milena Marešová, Úřad
Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
telefon: 532 193 552, 736 473
813, e-mail: maresova@jihovychod.cz

Odbor informatiky
Sledujte videopřenos krajského
zastupitelstva na internetu
12. února bude na internetu
poprvé dostupný přímý videopřenos ze zasedání krajského
zastupitelstva. Po zvukových
záznamech z jednání zastupitelů se tak jedná o další krok
kraje směrem k občanům.
V rámci projektu eParticipate
bylo do kongresového sálu
sídla kraje Vysočina pořízeno
speciální přenosové zařízení
a instalovány celkem tři videokamery. Přenosové zařízené je
mobilního charakteru, což by
v budoucnu mělo umožnit realizaci podobných aktivit nejen
v rámci krajského úřadu, ale
také například v těch městech
a obcích Vysočiny, které projeví
zájem svým občanům takovou
službu poskytnout. Zajímavostí
zvolené technologie je fakt,
že kamery nejsou fyzicky ob-

sluhovány. Objektiv přenosové
techniky se vždy střídavě zaměří
na řečníka, kterému je v systému uděleno slovo. Vše bude
tedy ovládáno jedním klikem
předsedající osobou – v případě
kraje Vysočina tedy hejtmanem. Součástí aktivit by měla
být kromě přenosu a archivace
záznamů z jednání krajského
zastupitelstva také modernizace
hlasovacího systému zastupitelů
a jeho integrace s přímým přenosem na internetu.
Odkaz na přenos ze zasedání
zastupitelstva bude 12. února
zveřejněn na webových stránkách kraje www.kr-vysocina.cz.
 Václav Jáchim, odbor informatiky
telefon: 564 602 346, e-mail:
jachim.v@kr-vysocina.cz.

Novinky ve Sbírce zákonů
Vzdělávání cizinců
V částce 108/2007 Sbírky zákonů vydané dne 21. 12. 2007 byl
pod č. 343 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony. Novela zákona zajišťuje cizincům stejný
přístup k základnímu vzdělání jako tuzemcům.
Zákon nabývá účinnosti 1. 1. 2008.
Zákoník práce a související novely
V částce 112/2007 Sbírky zákonů vydané dne 28. 12. 2007 byl
pod č. 362 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006
Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Jedná se o rozsáhlou novelu zákona, jejímž cílem
je především odstranit chyby a nepřesnosti dosavadního znění
a dále provázat zákoník práce s dalšími souvisejícími zákony.
Zákon nabývá účinnosti 1. 1. 2008.
Příjmy obcí
V částce 114/2007 Sbírky zákonů vydané dne 31. 12. 2007 byl pod
č. 377 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb.,
o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů. Novela zákona
mění pravidla pro výpočet podílu obce na daních, zejména zmenšuje počet velikostních kategorií obcí.
Zákon nabývá účinnosti 1. 1. 2008.
(pokračování na další straně)
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Podíl obcí na výnosech z daní
V částce 118/2007 Sbírky zákonů vydané dne 31. 12. 2007 byla
pod č. 392 publikována vyhláška o podílu jednotlivých obcí
na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu
daně z přidané hodnoty a daní z příjmu.
Vyhláška nabývá účinnosti 1. 1. 2008.
Ochrana zdraví při práci
V částce 111/2007 Sbírky zákonů vydané dne 28. 12. 2007 bylo
pod č. 361 publikováno nařízení vlády, kterým se stanovují podmínky ochrany zdraví při práci.
Nařízení vlády nabývá účinnosti 1. 1. 2008.
Prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví
V částce 109/2007 Sbírky zákonů vydané dne 21. 12. 2007 byla
pod č. 353 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/
2002 Sb., jíž se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu,
ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti 1. 1. 2008.
Prováděcí vyhláška k zákonu o matrikách, jménu a příjmení
V částce 117/2007 Sbírky zákonů vydané dne 31. 12. 2007 byla
pod č. 389 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., jíž se provádí zákon č. 301/2000
Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 300/
2006 Sb., kterou se provádí zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, a jíž
se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/
2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti 1. 1. 2008.
Vidimace a legalizace
V částce 117/2007 Sbírky zákonů vydané dne 31. 12. 2007 byla
pod č. 390 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/
2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění vyhlášky č. 331/2006 Sb. Novela vyhlášky mění v příloze č. 1 vyhlášky seznam obecních úřadů,
jež provádějí vidimaci a legalizaci.
Vyhláška nabývá účinnosti 1. 1. 2008.
 Miroslav Magrot, oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
telefon: 564 602 185, e-mail: magrot.m@kr-vysocina.cz

Z judikatury správních soudů
2.
Správní řízení – doručování
písemností
Písemné vyhotovení správního rozhodnutí, jímž je účastníkovi řízení uložena pokuta
či ochranné opatření z důvodu spáchání správního deliktu,
není správním úkonem, kterým
by bylo účastníkovi řízení uklá-

dáno něco osobně ve správním
řízení vykonat; je-li účastník
řízení zastoupen (například na
základě generální plné moci),
doručuje se takové rozhodnutí
pouze zástupci účastníka řízení a jen toto doručení má pak
účinky řádného oznámení rozhodnutí.

(Podle rozsudku Nejvyššího
správního soudu ze dne 14. 7.
2005, čj. 3 As 53/ĺ2004-60)
Poznámka:
Rozsudek se sice vztahuje k ustanovením § 25 odst. 1 a § 51
„starého“ správního řádu, ale
tento závěr se beze zbytku
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použije i v řízeních vedených
již podle „nového“ správního
řádu.
 David Marek, oddělení
správních činností
telefon: 564 602 183, e-mail:
marek.d@kr-vysocina.cz

Czech POINT
v sídle kraje Vysočina
● výpis z evidence Rejstříku

Snadnější cestu za potřebnými dokumenty mají od ledna obyvatelé kraje Vysočina.
Na několika místech v regionu začala fungovat další kontaktní místa Czech POINT,
na nichž mohou lidé na počkání získat výpisy z katastru nemovitostí a z trestního,
obchodního i živnostenského
rejstříku. Součástí této sítě
kontaktních míst celé veřejné
správy se stal i Krajský úřad
kraje Vysočina.
„Díky službě Czech POINT
mohou občané získat na jednom místě a prakticky okamžitě ověřené výpisy, pro něž
dosud museli na čtyři různá
místa. Postupně by měla být
k dispozici i možnost na těchto
místech úředně ověřovat dokumenty, listiny a podpisy
a převádět dokumenty do elektronické formy. Czech POINT
v budoucnu umožní snazší komunikaci občanů s většinou
úřadů veřejné správy a umožní
získávat také informace o průběhu některých správních řízení,“ uvedla Eva Janoušková,
ředitelka Sekce ekonomiky
a podpory Krajského úřadu
kraje Vysočina.
Jaké ověřené výpisy Czech POINT poskytuje:
● výpis z obchodního rejstříku
● výpis z katastru nemovitostí
● výpis ze živnostenského
rejstříku

trestů
Za první stranu výpisu z obchodního a živnostenského
rejstříku a za výpis z katastru
nemovitostí zaplatí občan poplatek 100 Kč, za každou další
stranu 50 Kč. Za ověřený výstup z Rejstříku trestů zaplatí
občan správní poplatek 50 Kč.
Za ověřovací doložku na dokumentu již občan nic neplatí.
Kontaktní místo Czech POINT
je v sídle kraje Vysočina v Jihlavě umístěno v přízemí hlavní budovy krajského úřadu
v kanceláři A1.08. „Předpokládáme, že v budoucnu půjde
skutečně o místa, kde občané
získají přístup k údajům, které
o nich stát vede v centrálních
registrech. Na místech Czech
POINT v souladu se strategií
Ministerstva vnitra by v budoucnosti mohli občané činit také podání pro zahájení
řízení správních orgánů bez
nutnosti obíhat více úřadů,“
dodala Eva Janoušková.
Více informací lze získat
na oficiální adrese projektu
www.czech-point.info, metodické a technické informace jsou
umístěny na adrese www.krvysocina.cz/czechpoint.
 Alena Kuchařová, vedoucí
oddělení správních činností
telefon: 564 602 258, e-mail:
kucharova.a@kr-vysocina.cz
 Eva Janoušková, ředitelka
Sekce ekonomiky a podpory
krajského úřadu
telefon: 564 602 150, e-mail:
janouskova.e@kr-vysocina.cz

číslo 2/2008

ZPRAVODAJ

strana 7

Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva kraje
č. 7/2007 konaného dne 18. 12. 2007
Usnesení 0456/07/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 18. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0457/07/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje volí Zdeňku Markovou,
Zdeňka Ryšavého ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2007.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 18. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0458/07/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci
o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitelka krajského úřadu, termín: 18. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0459/07/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemky par. č. 180 – trvalý travní porost o výměře 202 m² a par. č. 181 – trvalý
travní porost o výměře 121 m², vše v k. ú. Rokytno na Moravě a obci Nové Město
na Moravě, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Nové Město na Moravě, schvaluje Dodatek č. 165 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2007-10, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 3. 2008
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0460/07/2007/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. 3. 2008
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0461/07/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést úplatně
dle GP č. 108-2068/1997 nově oddělené pozemky par. č. 250/3 – vodní plocha,
tok umělý o výměře 2 m², a par. č. 250/4 – vodní plocha, tok umělý o výměře
68 m², vše v k. ú. a obci Borač, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem
ve výši 1 050 Kč z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví České republiky s právem hospodaření s majetkem státu pro Lesy České republiky, s. p.,
schvaluje Dodatek č. 167 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2007-12, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 3. 2008
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0462/07/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemky par. č. 1533/6 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 156 m²
a par. č. 1533/7 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 932 m² v k. ú.
Vilémov u Golčova Jeníkova a obci Vilémov, nově zaměřené geometrickým plánem č. 230-73/2007 ze dne 18. 10. 2007, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví městyse Vilémov, schvaluje dodatek č. 169 Zřizovací listiny Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organice, dle materiálu ZK-07-2007-13,
př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: duben 2007
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0463/07/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ převést darem díl „a“ o výměře 65 m² oddělený z pozemku par. č. 2608/1 sloučený do pozemku označeného par. č. 2610/16, díl „b“ o výměře 100 m² oddělený z pozemku
ve zjednodušené evidenci – parcely původ pozemkový katastr (PK) par. č. 2586/
1 sloučený do pozemku par. č. 2608/2, díl „c“ o výměře 533 m² oddělený z pozemku par. č. 2608/1 a sloučený do pozemku par. č. 2608/2 – zaměřené geometrickým plánem č. 199-3508/2007 ze dne 2. 10. 2007 a pozemek par. č. 2586/26
ostatní plocha, silnice o výměře 87 m² – zaměřený geometrickým plánem č. 1796770/2003 ze dne 2. 6. 2003, vše v k. ú. Svatoslav u Třebíče a obci Svatoslav,
z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Svatoslav ■ nabýt darem pozemky par. č. 71/4 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 355 m², par. č. 2610/26 ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 13 m² a zastávkový pruh na pozemku par.
č. 71/4 – zaměřené geometrickým plánem 179-6770/2003 ze dne 2. 6. 2003, vše
v k. ú. Svatoslav u Třebíče a obci Svatoslav, z vlastnictví obce Svatoslav do vlast-

nictví kraje Vysočina, schvaluje ■ dodatek č. 170 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organice, dle materiálu ZK-07-2007-14,
př. 1 ■ dodatek č. 171 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organice, dle materiálu ZK-07-2007-14, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: duben 2008
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0464/07/2007/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: duben 2008
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0465/07/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem
pozemky par. č. 596/5 – ost. plocha, silnice o výměře 1 925 m², par. č. 596/11
– ost. plocha, silnice o výměře 2 946 m² a par. č. 641/3 – ost. plocha, silnice
o výměře 1 634 m² v k. ú. Petrovice u Humpolce, obec Humpolec, a komunikaci na těchto pozemcích postavenou včetně všech součástí a příslušenství z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Humpolec, schvaluje dodatek č. 185
Zřizovací listiny Krajské správy a údržba silnic Vysočiny dle materiálu ZK-072007-16, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 28. 2. 2008
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0466/07/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ dodatek č. 186
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2007-17, př. 1 ■ dodatek č. 187 Zřizovací listiny Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-072007-17, př. 2 ■ dodatek č. 188 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2007-17, př. 3 ■ dodatek
č. 189 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2007-17, př. 4 ■ dodatek č. 190 Zřizovací listiny
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-07-2007-17, př. 5.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 29. 2. 2008
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0467/07/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem pozemky par. č. 1656/15 – ost. plocha, jiná plocha, o výměře 306 m²,
par. č. 1656/16 – ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 47 m², par. č. 1656/
17 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 122 m², par. č. 1656/19 – ost.
plocha, jiná plocha, o výměře 4 m², par. č. 1656/22 o výměře 55 m², par.
č. 1656/21 – ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 4 m² a par. č. 1656/24
– ost. plocha, jiná plocha, o výměře 51 m² v k. ú. Horní Bobrová, obec Bobrová, vzniklé dle GP č. 187-24/2007, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví městyse Bobrová, schvaluje dodatek č. 191 Zřizovací listiny Krajské
správy a údržba silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK07-2007-18, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 3. 2008
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0468/07/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-07-2007-19, 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: 31. 3. 2008
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0469/07/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ zrušit usnesení č. 0036/01/2007/ZK ■ rozhodnout nabýt koupí pozemky pro stavbu silnice
„II/602 hranice kraje – Pelhřimov, 3. stavba, 1–3 úsek“ v rozsahu dle materiálu
č. ZK-07-2007-20, př. 1, do vlastnictví kraje Vysočina, a to za ceny určené znaleckými posudky vyhotovenými na základě oceňovacích předpisů a Výměru MF
ČR, platných pro rok 2008.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0470/07/2007/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. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0471/07/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt koupí pozemky v rozsahu a za podmínek dle materiálu ZK-07-2007-22, př. 1 do vlastnictví kraje Vysočina, a to za ceny určené na základě oceňovacích předpisů
a Výměru MF ČR, platných pro rok 2008.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0472/07/2007/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. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0473/07/2007/ZK – Zastupitelstva kraje rozhoduje ■ převést darem pozemek par. č. 573/3 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 174 m²
v k. ú. Podklášteří a obci Třebíč z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města
Třebíč ■ změnit usnesení 0340/05/2007/ZK tak, že materiál ZK-05-2007-44, př.
1 – dodatek č. 4 Zřizovací listiny Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace – bude nahrazen materiálem ZK-07-2007-24, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 1. 2008
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0474/07/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít budoucí
smlouvu o smlouvě darovací mezi krajem Vysočina a obcí Lomy, kterou se kraj
Vysočina zaváže uzavřít darovací smlouvu na převod částí pozemků par. č. 142
a par. č. 513 v k. ú. Lomy u Jemnice a obci Lomy zastavěných chodníkem z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Lomy.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: duben 2008
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0475/07/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 9 Zřizovací listiny Střední školy stavební Jihlava dle materiálu ZK-07-2007-26, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 1. 1. 2008
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0476/07/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ nabýt budovu bez čp/če, zemědělská stavba na st. parc. č. 2432/1, 2432/2 a 2432/3 v obci
a katastrálním území Humpolec z vlastnictví Zemědělské kooperace ZEKO,
a. s., v Humpolci, se sídlem Humpolec, Nádražní 101, PSČ 396 01, IČ 48200662,
do vlastnictví kraje Vysočina za kupní cenu 177 000 Kč ■ zřídit předkupní právo na budovu bez čp/če, zemědělská stavba na st. parc. č. 2432/1, 2432/2 a 2432/
3 („předmět koupě“), v obci a katastrálním území Humpolec na dobu neurčitou
za kupní cenu, která ke dni uplatnění předkupního práva bude stanovena ve výši ceny v místě a čase obvyklé dle znaleckého posudku snížené o částku ve výši
1 564 550 Kč, pokud by kraj Vysočina chtěl předmět koupě zcizit nebo pokud
předmět koupě nebude využíván k činnostem spojených s výrobou a zpracováním masa, masných výrobků nebo v případě zrušení výchovy a vzdělávání
občanů zajišťované Školním statkem Humpolec ve prospěch Zemědělské kooperace ZEKO, a. s., v Humpolci, se sídlem Humpolec, Nádražní 101, PSČ 396 01,
IČ 48200662, schvaluje dodatek č. 11 Zřizovací listiny Školní statek, Humpolec,
Dusilov 384, dle materiálu ZK-07-2007-27, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 1. 2008
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0477/07/2007/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: duben 2008
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0478/07/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít mezi
krajem Vysočina a Statutárním městem Jihlava smlouvu o budoucí smlouvě
o bezúplatném převodu nemovitostí, podle které kraj Vysočina převede Statutár-
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nímu městu Jihlava 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 v případě, že nebude nejpozději do dne 31. 12. 2012 zahájena výstavba Vědeckotechnologického
parku Jihlava a současně nebude uzavřena smlouva o přidělení dotace kraji Vysočina na výstavbu Vědeckotechnologického parku Jihlava a za podmínky sjednání smluvní pokuty ve výši 14,4 mil. Kč, pokud kraj Vysočina se Statutárním
městem Jihlavy neuzavře do 28. 2. 2013 smlouvu o bezúplatném převodu na
nemovitosti v případě nezahájení prací na výstavbě Vědeckotechnologického
parku Jihlava a současně nepředloží smlouvu o přidělení dotace kraji Vysočina
na vybudování Vědeckotechnologického parku Jihlava do 31. 12. 2012.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 3. 2008
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0479/07/2007/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. 1. 2008
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0480/07/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ Zásady zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje
Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny dle materiálu ZK-072007-33, př. 3 ■ vzor Smlouvy o poskytnutí podpory dle materiálu ZK-07-200733, př. 2.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 18. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0481/07/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje neuzavřít Dodatek č. 2 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. 3.3.10.1/0004 dle materiálu ZK-07-200734, př. 1.
odpovědnost: ORR, termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0482/07/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje aktualizaci programové části Programu rozvoje kraje Vysočina dle materiálu ZK-07-2007-35,
př. 1.
odpovědnost: ORR, termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0483/07/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Dodatek
č. 3 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, č. smlouvy
4575, dle materiálu ZK-07-2007-36, př. 1.
odpovědnost: ORR, termín: 31. 12. 2007.
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0484/07/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje odvolává z funkce člena
Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod PaedDr. Martinu Matějkovou, člena Zastupitelstva kraje Vysočina, volí členem Výboru Regionální
rady regionu soudržnosti Jihovýchod Ing. Janu Fischerovou, CSc., členem Zastupitelstva kraje Vysočina.
odpovědnost: ORR, termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0485/07/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout neinvestiční dotace ve výši uvedené v materiálu ZK-07-2007-40, př. 1 obcím uvedeným v materiálu ZK-07-2007-40, př. 1 na realizaci akcí uvedených v materiálu
ZK-07-2007-40, př. 1, z kapitoly Regionální rozvoj, § 3636 Územní rozvoj, v celkové výši 321 759 Kč na podporu naplňování a propagace místní Agendy 21
v kraji Vysočina dle materiálu ZK-07-2007-40, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický, termín:
31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0486/07/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje ruší rozhodnutí o poskytnutí dotace provedené dne 27. 3. 2007 usnesením č. 120/02/2007/ZK příjemcům
uvedeným v materiálu ZK-07-2007-38, př. 1, ve výši uvedené v materiálu ZK-072007-38, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 1, zdrželo se 6.
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Usnesení 0487/07/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje ruší rozhodnutí o poskytnutí podpory na realizaci akce reg. číslo CZ.04.1.05/1.1.59.3/4737 učiněné dne
26. 9. 2006 usnesením č. 0439/07/2006/ZK příjemci podpory AEK svařovací
technika, s. r. o., Tyršova 293, 675 22 Třebíč, IČ 262 64 421, ve výši 828 000 Kč.
odpovědnost: ORR, termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0488/07/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje převod finančních prostředků ve výši ■ max. 9 300 000 Kč z Fondu strategických rezerv
na zvláštní bankovní účet (AÚ 236 62) určený k realizaci Grantového schématu
na podporu malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1. SROP ■ max. 2 600 000 Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní bankovní účet (AÚ 236 63) určený k realizaci Grantového
schématu na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech
kraje Vysočina v rámci opatření 1.1. SROP ■ max. 3 800 000 Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní bankovní účet (AÚ 236 65) určený k realizaci grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji
Vysočina v rámci podopatření 4.1.2 SROP ■ max. 8 300 000 Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní bankovní účet (AÚ 236 64) určený k realizaci grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu
v kraji Vysočina s tím, že rozpočtová opatření a převod těchto prostředků budou
uskutečňovány v roce 2008 průběžně, dle intenzity a výše schválených žádostí
o platby u jednotlivých akcí.
odpovědnost: odbor ekonomický, odbor regionálního rozvoje, termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0489/07/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení účelových prostředků na realizaci projektů v rámci rozvojového programu
ve vzdělávání Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty Základní škole a Mateřské škole Myslibořice (IČ 70279993) ve výši 88 800 Kč, Základní škole Přibyslav (IČ 70944938) ve výši 70 000 Kč a Základní škole Budišov
(IČ 70283915) ve výši 80 000 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín: prosinec 2007
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0490/07/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení neinvestiční dotace z MŠMT pro Střední školu stavební Jihlava na realizaci
vyhlášeného rozvojového programu Podpora dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků v regionech ve výši 2 500 tis. Kč.
odpovědnost: OŠMS, EO, termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0491/07/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení
účelových prostředků na realizaci Rozvojového programu ve vzdělávání „Další
vzdělávání pedagogických pracovníků v souvislosti se zavedením nové maturitní
zkoušky“ právnickým osobám vykonávajícím činnost střední školy s maturitním
programem, které zřizuje kraj, v celkové výši 199 231 Kč dle materiálu ZK-072007-45, př. 1, a soukromým školám v celkové výši 25 632 Kč dle materiálu ZK07-2007-45, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín: prosinec 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0492/07/2007/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 1 392 312 tis. Kč dle materiálu ZK-07-2007-46, př. 1, a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce, ve výši
2 339 088 tis. Kč dle materiálu ZK-07-2007-46, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín: prosinec 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0493/07/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje neposkytnout obci Kamenice finanční příspěvek ve výši 180 000 Kč na pořízení výtahu
do školní kuchyně.
odpovědnost: OŠMS, termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 28 hlasy, proti 0, zdrželo se 9.
Usnesení 0494/07/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání
– Podpora volnočasových aktivit, soutěží, mezinárodní spolupráce a sportu Vysoké škole polytechnické Jihlava, IČ 71226401, ve výši 49 000 Kč na dofinancování evropského projektu ERASMUS mobility VŠPJ 2007/2008.
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odpovědnost: OŠMS, EO, termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0495/07/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení
účelových prostředků na realizaci Rozvojového programu ve vzdělávání „Program na podporu pokrytí konektivity škol v rámci Státní informační politiky
ve vzdělávání v roce 2007“ právnickým osobám vykonávajícím činnost škol,
které zřizuje kraj, v celkové výši 948 479 Kč dle materiálu ZK-07-2007-63, př.
1, právnickým osobám vykonávajícím činnost škol, které zřizují obce, v celkové
výši 3 305 561 Kč dle materiálu ZK-07-2007-63, př. 2 a soukromým školám v celkové výši 146 960 Kč dle materiálu ZK-07-2007-63, př. 3.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín: prosinec 2007
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0496/07/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí ■ přidělení účelových neinvestičních prostředků Základní škole Havlíčkův Brod, Nuselská 3240, IČ 49814621, ve výši 22 500 Kč na realizaci prodloužení pokusného
ověřování výuky podle školního vzdělávacího programu (pokračování projektů
PILOT 1 a PILOT Z) ■ přidělení účelových neinvestičních prostředků v rámci rozvojového programu ve vzdělávání Podpora environmentálního vzdělávání
výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2007 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaných krajem v celkové výši
152 993 Kč dle tabulky 1 materiálu ZK-07-2007-64, př. 1 a právnickým osobám
vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcemi v celkové
výši 335 750 Kč dle tabulky 2 materiálu ZK-07-2007-64, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín: prosinec 2007
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0497/07/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ poskytnout
dotaci příjemcům dle materiálu ZK-07-2007-49, př. 4, část A ■ neposkytnout
dotaci příjemcům dle materiálu ZK-07-2007-49, př. 5, schvaluje ■ seznam náhradních projektů dle materiálu ZK-07-2007-49, př. 4, část B ■ vzor Smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-07-2007-49, př. 6 ■ převod finančních
prostředků ve výši: - max. 19 068 986 Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní bankovní účet (č. 4200103336-6800) určený na financování subprojektů dle
materiálu ZK-07-2007-49, př. 4, část A s tím, že převody těchto prostředků budou uskutečňovány v letech 2007–2010 dle schválených žádostí o platby jednotlivých subprojektů – max. 794 532 Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní
bankovní účet (č. 4200103328-6800) určený pro výdaje na řízení projektu s tím,
že převody těchto prostředků budou uskutečňovány v letech 2007–2011 dle žádostí Regionální rozvojové agentury Vysočina, z. s. p. o, potvrzených krajem Vysočina, zmocňuje Radu kraje Vysočina ke schvalování formálních změn smluv
o poskytnutí dotace na realizaci projektů v rámci programu Kulturní dědictví
Vysočiny (Program CZ0012), které nespadají do pravomoci Zastupitelstva kraje
Vysočina podle § 36 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a kterými se nemění účel dotace podle
ustanovení § 19 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, odbor ekonomický, termín:
30. 4. 2011
Usnesení bylo přijato 28 hlasy, proti 0, zdrželo se 7.
Usnesení 0498/07/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí zprávu
o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje, termín: 18. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0499/07/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ rozpočet kraje Vysočina na rok 2008 v celkové výši a členění dle materiálu ZK-07-2007-04,
př. 1 – Rozpočet kraje 2008 ■ závazné ukazatele pro příspěvkové organizace
kraje, které jsou obsaženy v části Závazné ukazatele rozpisu rozpočtu pro příspěvkové organizace materiálu ZK-07-2007-04, př. 1 (Rozpočet kraje 2008,
část D), rozhoduje poskytnout účelové dotace organizacím, jež jsou obsaženy
v části Seznam dotací poskytovaných krajem obcím a jiným subjektům v roce
2008 materiálu ZK-07-2007-04, př. 1 (Rozpočet kraje 2008, část E), svěřuje radě
kraje provádění ■ všech rozpočtových opatření týkajících se přijetí účelových
dotací ze státního rozpočtu, státních fondů, popř. z prostředků Evropské unie
a od mezinárodních a jiných institucí a jejich použití ■ rozpočtových opatření
týkajících se převodu zůstatků na zvláštních účtech evropských projektů včetně
připsaných úroků (po ukončení realizace projektu, případně jeho etap) do Fondu
strategických rezerv v souladu s podmínkami jednotlivých projektů a v souladu
se Statutem Fondu strategických rezerv Vysočiny ■ všech ostatních rozpočtových opatření do výše 2 mil. Kč v jednotlivých případech ■ všech rozpočtových
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opatření souvisejících s výkonem zřizovatelské funkce, kdy dochází: a) ke změně rozpočtu kraje na základě uloženého odvodu z investičního fondu, popřípadě
změny příspěvku na provoz příspěvkové organizace, a zároveň jsou této organizaci z výdajové části rozpočtu kraje poskytnuty finanční prostředky ve stejném objemu formou příspěvku na provoz, popřípadě dotace na investice nebo
na úhradu ztráty z minulých let, b) ke zvýšení (snížení) příjmové části rozpočtu
kraje o: – příjmy z prodeje movitého majetku kraje předaného příspěvkové organizaci do správy, – příjmy z pronájmu nemovitostí a movitých věcí ve vlastnictví
kraje obhospodařovaných příspěvkovou organizací na základě příkazní smlouvy,
– příjmy z pronájmu nemovitostí a movitých věcí ve vlastnictví kraje pronajatého příspěvkové organizaci na základě smlouvy o nájmu a zároveň je ve výdajové
části rozpočtu kraje ve stejném objemu upraven u této organizace příslušný dotační titul (příspěvek na provoz, investiční dotace) na její běžný nebo investiční
rozvoj, c) ke změně rozpočtu kraje v souvislosti se snížením příspěvku na provoz, respektive s odvodem z investičního fondu ■ úprav závazných ukazatelů
příspěvkových organizací zřizovaných krajem. Předmětem svěření nejsou rozpočtová opatření prováděná na položce Nespecifikovaná rezerva v kapitole Rezerva a rozvoj kraje, bere na vědomí přehled předpokládaného financování
projektů spolufinancovaných z prostředků Evropské unie dle materiálu ZK-072007-04, př. 3, s tím, že zajištění zdrojů k financování evropských projektů bude
v roce 2008 probíhat formou rozpočtových opatření.
odpovědnost: rada kraje, termín: 18. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 26 hlasy, proti 0, zdrželo se 14.
Usnesení 0500/07/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Smlouvu o spolupráci mezi krajem Vysočina a Zakarpatskou oblastí Ukrajiny dle materiálu ZK07-2007-05, př. 1.
odpovědnost: OSH, termín: 18. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0501/07/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout neinvestiční dotaci městysi Strážek, IČ 00295493, na odstranění povodňových
škod ve výši 37 543 Kč dle materiálu ZK-07-2007-06, př. 3, schvaluje rozpočtové
opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a integrovaný záchranný systém, § 5269 Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové
stavy, o částku 37 600 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje,
§ 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva,
o částku 37 600 Kč za účelem poskytnutí dotace městysi Strážek, IČ 00295493,
na odstranění povodňových škod podle materiálu ZK-07-2007-06, př. 3.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 31. 1. 2008
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0502/07/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje stanovuje výši paušální
částky 200 Kč za 1 hodinu, která bude poskytována jako náhrada výdělku
ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným členům zastupitelstva, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, za podmínek dle materiálu ZK-07-2007-07.
odpovědnost: OSH, EO, termín: 18. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0503/07/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje odměny pro členy a garanty řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny za období
1. 6. 2007–30. 11. 2007 dle materiálu ZK-07-2007-08, př. 1.
odpovědnost: OSH, OSŘKŽÚ (personální oddělení), termín: 18. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0504/07/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje odměny pro
předsedy, místopředsedy a členy výborů zastupitelstva kraje za období 1. 6. 2007
–30. 11. 2007 dle materiálu ZK-07-2007-09, př. 1, a odměny pro předsedy, místopředsedy a členy komisí rady kraje za období 1. 6. 2007–30. 11. 2007 dle materiálu ZK-07-2007-09, př. 2.
odpovědnost: OSH, OSŘKŽÚ (personální oddělení), termín: 18. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0505/07/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Dodatek č. 2
„Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků
na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007–2013 z rozpočtu kraje
Vysočina a způsobu kontroly jejich využití“ dle materiálu ZK-07-2007-30, př. 4.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, termín:
31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0506/07/2007/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
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Vysočina pro období 2007–2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly
jejich využití ve znění Dodatku č. 1 podle materiálu ZK-07-2007-31, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický
odbor, termín: 18. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0507/07/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje stanoví rozsah základní dopravní obslužnosti území kraje Vysočina pro rok 2008 ■ ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 239 070 tis. Kč prokazatelných ztrát spojů
základní dopravní obslužnosti a maximálně do 15,8 mil počtu ujetých km.
Žákovské jízdné ve výši 23 230 tis. Kč ■ ve veřejné drážní osobní dopravě
maximálně do 263 610 tis Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 4,6 mil počtu ujetých vlkm. Žákovské jízdné ve výši
7 000 tis. Kč.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 0, zdrželi se 4.
Usnesení 0508/07/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí ■ rozbor
možných způsobů financování investičních akcí „Interní pavilon v Nemocnici
Nové Město na Moravě“, „Hlavní lůžková budova v Nemocnici Pelhřimov“, „Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč“, „Rekonstrukce budovy interny
v Nemocnici Havlíčkův Brod“ uvedených v materiálu ZK-07-2007-42, př. 2 ■
plán realizace projektů dle přílohy ZK-07-2007-42, př. 5, schvaluje převod finančních prostředků v celkové hodnotě max. 1 155 mil. Kč z Fondu strategických
rezerv na přípravu a částečnou realizaci projektů: „Interní pavilon v Nemocnici
Nové Město na Moravě“ částkou max. 355 mil. Kč, projekt „Hlavní lůžková budova v Nemocnici Pelhřimov“ částkou max. 380 mil. Kč, projekt „Pavilon pro
matku a dítě v Nemocnici Třebíč“ částkou max. 260 mil. Kč, projekt „Rekonstrukce budovy interny v Nemocnici Havlíčkův Brod“ částkou max. 160 mil. Kč
na zvláštní účty jednotlivých projektů. Finance budou uvolňovány v průběhu let
2008–2012 postupně dle aktuální potřeby každého projektu.
odpovědnost: OSVZ, ORR, OM, OE, termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0509/07/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na studie a projektové dokumentace opatření k ochraně před povodněmi na rok 2008 dle materiálu ZK-07-2007-50,
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 0510/07/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu systémové výstavby a financování datových
úložišť veřejné správy na území kraje Vysočina dle materiálu ZK-07-2007-51, př. 1.
odpovědnost: odbor informatiky, odbor ekonomický, termín: prosinec 2007
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0511/07/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ schválit poměrné rozdělení prostředků Fondu Vysočiny pro rok 2008 dle materiálu ZK-072007-52, př. 5 ■ schválit převod částky 67 100 000 Kč z přebytku hospodaření
kraje za rok 2007 do Fondu Vysočiny.
odpovědnost: J. Hulák, odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický, termín:
31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0512/07/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést finanční prostředky v celkové výši max. 600 000 Kč z Fondu strategických rezerv
na zvláštní účet kraje č. 4200060399/6800 za účelem předfinancování aktivit
projektu „Vzdělávání zadavatele a poskytovatelů v oblasti standardů kvality sociálních služeb v rezidenčních službách v kraji Vysočina“, finanční prostředky
budou převáděny postupně podle potřeby.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odbor ekonomický, termín:
31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0513/07/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje si vyhrazuje podle § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
schvalování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb kraje Vysočina včetně jeho změn, schvaluje Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb kraje Vysočina na období 2008–2009 dle materiálů ZK-07-2007-54, př. 1, ZK-07-2007-54,
př. 2, bere na vědomí podkladový materiál ZK-07-2007-54, př. 3.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0514/07/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4357 – Domovy, položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o celkovou částku 14 468 tis. Kč dle rozpisu
u jednotlivých příspěvkových organizací uvedených v materiálu ZK-07-2007-65,
př. 1 (sl. 10), z důvodu přefakturace nákladů na opravy a údržbu jmenovitých
akcí uvedených v materiálu ZK-07-2007-65, př. 2 při současném snížení kapitoly
Nemovitý majetek, § 4357 – Domovy a § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc
rodině a manželství rozpočtu akcí zahrnutých do přílohy M² – TZ a vyjmenované opravy sociálních organizací dle materiálu ZK-07-2007-65, př. 2, o celkovou
částku 14 468 tis. Kč ■ snížení kapitoly Sociální věci, § 4357 – Domovy, položky
5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o celkovou
částku 8 463 tis. Kč dle rozpisu u jednotlivých příspěvkových organizací uvedených v materiálu ZK-07-2007-65, př. 1 (sl. 9), při současném zvýšení kapitoly
Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná
rezerva, o stejnou částku 8 463 tis. Kč.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ekonomický odbor, termín:
31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0515/07/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí postup na
zabezpečení přípravy projektu „Implementace a péče o území soustavy NATURA 2000 v kraji Vysočina“ dle materiálu ZK-07-2007-55, který by měl být předložen do Operačního programu Životní prostředí, schvaluje ■ převod finančních
prostředků z Fondu strategických rezerv na přípravu a realizaci projektu „Implementace a péče o území soustavy NATURA 2000 v kraji Vysočina“ v celkové
výši max. 14 mil. Kč na zvláštní účet projektu s tím, že finance budou uvolňovány v průběhu let 2008–2010 postupně dle aktuální potřeby projektu ■ závazek
kraje Vysočina na předfinancování projektu „Implementace a péče o území soustavy NATURA 2000 v kraji Vysočina“ v letech 2007–2010 v celkové výši max.
14 mil. Kč a závazek na zajištění vlastních zdrojů financování projektu „Implementace a péče o území soustavy NATURA 2000 v kraji Vysočina“ ve výši max.
1,4 mil. Kč.
odpovědnost: odbor životního prostředí, termín: 31. 1. 2008
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0516/07/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 9 Zřizovací listiny Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-072007-56, př. 1, rozhoduje o převodu majetku dle materiálu ZK-07-2007-56, př. 2
mezi Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací, a krajem.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0517/07/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ zrušit část
usnesení č. 0463/07/2005/ZK ze dne 18. 10. 2005, kterým zastupitelstvo kraje
rozhodlo o založení akciových společností Jihlavská nemocnice, a. s., Novoměstská nemocnice, a. s., a Třebíčská nemocnice, a. s., a kterým dále schválilo jejich
zakladatelské listiny a stanovy ■ zrušit Pelhřimovskou nemocnici, a. s., s likvidací ■ zrušit Havlíčkobrodskou nemocnici, a. s., s likvidací, jmenuje ■ Ing.
Pavla Hralu likvidátorem Pelhřimovské nemocnice, a. s. ■ MUDr. Víta Kaňkovského likvidátorem Havlíčkobrodské nemocnice, a. s.
odpovědnost: OSVZ, termín: 30. 6. 2008
Usnesení bylo přijato 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0518/07/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Zdravotní plán
kraje Vysočina dle materiálu ZK-07-2007-58, př. 1.
odpovědnost: náměstek pro zdravotní péči, OSVZ, termín: 18. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0519/07/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2008 dle materiálu ZK07-2007-59, př. 1.
odpovědnost: předseda finančního výboru, termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0520/07/2007/ZK – Zastupitelstva kraje bere na vědomí zápisy
o provedení kontroly č. 1/2007, 2/2007, 3/2007, 4/2007, 5/2007 a 6/2007 předložené Kontrolním výborem Zastupitelstva kraje Vysočina dle materiálů ZK-072007-60, př. 1, ZK-07-2007-60, př. 2, ZK-07-2007-60, př. 3, ZK-07-2007-60, př.
4, ZK-07-2007-60, př. 5, ZK-07-2007-60, př. 6.
odpovědnost: předseda kontrolního výboru, termín: 18. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0521/07/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Plán činnosti
Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2008 dle materiálu
ZK-07-2007-61, př. 1.
odpovědnost: předseda kontrolního výboru, termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0522/07/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Plán činnosti
Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina
na rok 2008 dle materiálu ZK-07-2007-66, př. 1.
odpovědnost: předseda výboru, termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Termínový kalendář
…termíny, které byste určitě neměli přehlédnout
15. únor
znečišťování ovzduší – poslat krajskému úřadu oznámení
o stanovení poplatku za znečišťování ovzduší velkého nebo
zvláště velkého zdroje znečišťování ovzduší
podzemní vody – obec jako odběratel předkládá ČIŽP poplatkové přiznání za skutečný odběr podzemní vody za předchozí
kalendářní rok
odpadní vody – obec jako znečišťovatel předkládá ČIŽP poplatkové přiznání za vypouštění odpadních vod za předchozí
kalendářní rok
finanční kontrola – odeslat roční zprávu o výsledcích finančních kontrol
28. únor
matriky – matriční úřad obce ROP poslat sbírku listin
lesy – vlastník lesa, který je povinen hospodařit podle lesního hospodářského plánu, předkládá návrh plánu ke schválení
do 60 dnů po skončení platnosti předchozího plánu
vodovody – vlastník vodovodu nebo kanalizace je povinen
předávat vybrané údaje z majetkové evidence vodovodů a ka-

nalizací a z jejich provozní evidence vodoprávnímu úřadu
za předchozí kalendářní rok
15. březen
zákon o svobodném přístupu k informacím – zpracování
a zveřejnění výroční zprávy
31. březen
vodovody – na krajský úřad předat celkové výsledky z prováděných odběrů vzorků surové vody v místech odběru
a z provádění jejich rozborů za předchozí kalendářní rok
lesy – vlastník lesa předá orgánu státní správy lesů obecního
úřadu obce ROP souhrnné údaje lesní hospodářské evidence
o plnění závazných ustanovení plánů a evidenci o provedené
obnově lesa v jednotlivých porostech za předchozí kalendářní rok.
Aktuální termínový kalendář, jenž obsahuje bližší podrobnosti
k uvedeným termínům, najdete na internetových stránkách kraje
Vysočina www.kr-vysocina.cz > Servis pro obce.
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