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V životě jednotlivce a obce mo-
hou nastat neočekávané mi-
mořádné události, jako jsou 
živelní pohromy (záplavy a po-
vodně, požáry, vichřice, sesuvy 
půdy, přívaly sněhu), havárie 
s únikem nebezpečných látek 
do životního prostředí (havá-
rie technologických zařízení) 
a další, které mohou ohrozit ži-
voty, zdraví obyvatel a způso-
bit velké materiální škody. 
Ke zmírnění následků těchto 
událostí přispívají zejména le-
gislativní a organizační opat-
ření, jež přijímá každý vyspělý 
stát. Nejinak je tomu i v České 
republice. Do povědomí veřej-
nosti se dostaly pojmy integro-
vaný záchranný systém (dále 
jen „IZS“) a krizové řízení. 
Starosta obce zastává význam-
né místo v naší legislativě, kte-
rá řeší organizaci IZS a zásady 
krizového řízení na úrovni stát-
ních orgánů, územních samo-
správných celků a právnických 
i fyzických osob. Jsou mu svě-
řena práva i povinnosti, jež mu  
umožňují předcházet, odvracet 
či zmínit dopad mimořádných 
událostí a krizových situací 
v jeho katastrálním území. 
Stejně jako v jiných oblastech 
řízení je však nutno i při řeše-
ní mimořádných událostí nebo 
krizových situací rozlišovat 
jednotlivé úrovně řízení, pra-
vomoci a odpovědnosti jed-
notlivých orgánů krizového 
řízení a zvolit příslušný druh 
opatření ke zdolání situace 
(mimořádné či krizové).
V této souvislosti platí princip 
priority územní odpovědnosti 
za řešení vznikajících mimo-
řádných událostí, které mohou 
eskalovat až do krizových si-
tuací.
V praxi to znamená následu-
jící:
■ Při mimořádné události 

v určité obci zasahují slož-

ky IZS a na provádění zá-
chranných a likvidačních 
prací se nejprve podílejí or-
gány obce. 

■ Nejsou-li orgány obce schop-
ny vlastními možnostmi za-
jistit překonání mimořádné 
události, je nezbytné, aby 
k řešení situaci přistoupily 
orgány vyššího stupně, a te-
dy orgány obce s rozšířenou 
působností (dále ORP), kte-
rých je v kraji celkem 15 a  
do jejichž správních obvodů 
konkrétní obce patří.

■ Je-li situace natolik závažná 
a její řízení komplikované, 
že ani orgány ORP nemo-
hou samostatně řešit danou 
situaci, je nutné, aby se do 
řešení zapojily orgány kraje. 

Hejtman kraje pak dle § 11 
zákona č. 239/2000 Sb., o in-
tegrovaném záchranném sys-
tému a o změně některých 
zákonů, ve znění zákona 
č. 320/2002 Sb., koordinuje 
záchranné a likvidační práce 
při řešení mimořádné událos-
ti vzniklé na území kraje, po-
kud přesahuje území jednoho 
správního obvodu ORP a ve-
litel zásahu vyhlásil nejvyš-
ší stupeň poplachu nebo jej 
o to požádal či jej o koordi-
naci požádal starosta obce 
s rozšířenou působností.
Práva a povinnosti (mimo jiné 
i samospráv obcí a kraje) při 
vzniku mimořádných událostí 
a krizových situací jsou ošetře-
ny následujícími zákony:
V zákoně č. 239/2000 Sb., 
o integrovaném záchranném 
systému a o změně někte-
rých zákonů, ve znění záko-
na č. 320/2002 Sb., je popsána 
působnost ústředních správ-
ních úřadů, orgánů krajů a ob-
cí a jejich starostů při zajištění 
připravenosti na mimořádné 
události a při provádění zá-
chranných a likvidačních prací, 

ochraně obyvatelstva, posky-
tování plánované pomoci 
na vyžádání a provádění kon-
trol dodržování zákona v me-
zích stanovených působností 
a ukládání pokut při jeho po-
rušení. 
Podle uvedeného zákona § 15 
orgány obce zajišťují připra-
venost obce na mimořádné 
události a podílejí se na pro-
vádění záchranných a likvi-
dačních prací a na ochraně 
obyvatelstva.
Obecní úřad obce s rozšířenou 
působností dle § 12 při výkonu 
státní správy zajišťuje připra-
venost správního obvodu obec-
ního úřadu obce s rozšířenou 
působností na mimořádné udá-
losti, provádění záchranných 
a likvidačních prací a ochra-
nu obyvatelstva. Starosta obce 
s rozšířenou působností pro 
koordinaci záchranných a li-
kvidačních prací může použít 
krizový štáb své obce. 
Orgány kraje zajišťují dle § 10 
přípravu na mimořádné udá-
losti, provádění záchranných 
a likvidačních prací a ochranu 
obyvatelstva.
V zákoně č. 240/2000 Sb., 
o krizovém řízení a o změ-
ně některých zákonů (krizo-
vý zákon), ve znění zákona 
320/ 2002 Sb., jsou popsány 
kompetence orgánů krajů 
a hasičských záchranných sbo-
rů krajů, působnost orgánů 
obce a starosty při zajištění 
připravenosti obce na krizo-
vé situace a v době krizového 
stavu. 
Orgány obce zajišťují připrave-
nost k řešení krizových situací. 
Při vyhlášení nouzového sta-
vu nebo stavu nebezpečí jsou 
orgány obce povinny zajistit 
provedení krizových opatření 
v podmínkách obce. Starosta 
obce odpovídá za připravenost 

Starosta odpovídá za připravenost obce 
k řešení krizových situací
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obce k řešení krizových si-
tuací, za údržbu a provoz in-
formačních a komunikačních 
prostředků a pomůcek kri-
zového řízení určených Mi-
nisterstvem vnitra. K řešení 
krizových situací může staros-
ta zřídit krizový štáb obce jako 
svůj pracovní orgán.
Krizovou situací se rozumí pro 
účely krizového zákona mimo-
řádná událost, při níž je vy-
hlášen stav nebezpečí nebo 
nouzový stav nebo stav ohro-
žení státu. 
Stav nebezpečí může vyhlásit 
hejtman kraje pro území kra-
je nebo jeho část na dobu ne-
zbytně nutnou, nejvýše však 
na dobu 30 dnů. K tomuto 
právnímu aktu však musí být 
splněny následující podmínky. 
Stav nebezpečí se jako bezod-
kladné opatření může vyhlá-
sit, jsou-li v případě živelní 
pohromy, ekologické nebo 
průmyslové havárie, nehody 
nebo jiného nebezpečí ohro-
ženy životy, majetek, životní 
prostředí, pokud nedosahuje 
intenzita ohrožení značného 
rozsahu a není možné odvrá-
tit ohrožení běžnou činnos-
tí správních úřadů a složek 
integrovaného záchranného 
systému. Rozhodnutí o stavu 
nebezpečí se vyhlašuje stejně 
jako nařízení kraje. Je to ná-
stroj, který hejtmanovi kraje 
legislativně umožňuje zavést 
krizová opatření k překonání 
krizového stavu a uložit tako-
vá odpovídající krizová opatře-
ní, tedy opatření, která jistým 
způsobem omezují základ-
ní práva a svobody obyvatel. 
Tato opatření uvedené v zá-
koně v § 14 se mohou využít 
jen v tom rozsahu, jenž je ne-
zbytný pro překonání krizové 
situace. Hejtman o vyhláše-
ní stavu nebezpečí je povinen 
informovat mimo jiné i vládu 

ČR, která je oprávněná stav 
nebezpečí zrušit, pokud nejsou 
splněny podmínky pro jeho vy-
hlášení. Z uvedeného je tedy 
patrno, že se jedná o velmi zá-
važné a odpovědné rozhodnutí 
při vzniku mimořádné události 
a v procesu jejího řešení.
Není-li možné účelně odvrátit 
vzniklé ohrožení v rámci stavu 
nebezpečí, hejtman neprodleně 
požádá vládu o vyhlášení nou-
zového stavu.
Jak již bylo uvedeno, mohou 
hejtmani krajů a starostové 
obcí využívat při koordina-
ci záchranných a likvidačních 
prací svůj krizový štáb jako 
svůj pracovní orgán, jehož čle-
nové jsou vedoucím krizového 
štábu (hejtmanem kraje, sta-
rostou ORP, starostou obce) 
předem jmenováni a je pře-
dem stanoveno místo jejich 
jednání i materiální zabezpe-
čení. Krizové štáby kraje a ob-
cí s rozšířenou působností jsou 
personálně obsazeny členy 
bezpečnostní rady kraje a ORP, 
zástupci IZS a popřípadě jiný-
mi přizvanými specialisty 
s ohledem na charakter událos-
ti podle rozhodnutí vedoucího 
krizového štábu. O organizač-
ním složení bezpečnostní rady 
kraje, bezpečnostních rad obcí 
s rozšířenou působností, jejich 
krizových štábů a spoluprá-
ci složek IZS se starosty obcí 
při řešení mimořádných udá-
lostí pojednáme v dalším čísle 
Zpravodaje. 
Podrobnější informace k před-
mětné problematice nalez-
nete v příručce pro starosty 
obcí, jejíž elektronická ver-
ze je k dispozici na adrese:
http://www.mvcr.cz/udalosti/
prirucky/obce/reseni_mu.pdf.
 Jan Murárik, odbor sekre-
tariátu hejtmana
telefon: 564 602 131, e-mail: 
murarik.j@kr-vysocina.cz

Rozloučení ředitelky Krajského úřadu kraje Vysočina

Vážení kolegové ve veřejné správě!
Velmi ráda bych vám všem kolegům v územní samosprávě 
v kraji Vysočina poděkovala za téměř osmiletou spolupráci. 
Potkávali jsme se často, ať osobně na nejrůznějších setkáních, 
nebo na stránkách různých médií, i tohoto Zpravodaje. Mým 
cílem při budování vztahů kraje s místními samosprávami bylo 
zprostředkovat prostor pro vzájemnou pomoc, sdílení informa-
cí, zkušeností a poznání o svěřených společných agendách.
Váš zájem o kontakt s krajem a s řadou mých kolegů na kraj-
ském úřadě svědčil o tom, že snaha o vzájemnost byla vámi ví-
taná a kolegy z úřadu dobře naplňovaná.
Končím své téměř osmileté působení v kraji Vysočina a ráda 
bych se s vámi všemi rozloučila. Přeji vám, ať vaše obce 
a města vzkvétají, ať vás práce pro veřejnost těší a naplňuje 
a je i přiměřeně veřejností oceňována. Přeji vám všem, milí 
vysočinští, hodně úspěchů!
S přáním všeho dobrého ve vašich osobních i pracovních ži-
votech

Simeona Zikmundová

Nová příspěvková organizace 
pro marketing cestovního ru-
chu v kraji
Rozvoj turismu na Vysočině 
je ze strany kraje dlouhodobě 
podporován dotační politikou, 

realizací vlastních projektů 
a marketingovými aktivitami. 
Rozhodnutím zastupitelstva z 
listopadu loňského roku byly 
kompetence v oblasti cestov-
ního ruchu rozděleny – odbor 

regionálního rozvoje se bu-
de věnovat grantové politi-
ce a koncepčním činnostem, 
marketingové aktivity byly 
od 1. 1. 2008 svěřeny nově zří-
zené příspěvkové organizaci 
Vysočina Tourism. Oddělení 
cestovního ruchu tím ve struk-
tuře krajského úřadu zaniklo. 
Specifikem cestovního ruchu 
je nutnost spolupráce celé řady 
subjektů – obcí a měst, posky-
tovatelů služeb, organizátorů 
akcí, provozovatelů sportov-
ních zařízení, informačních 
center aj. Návštěvnost každé-
ho regionu závisí nejen na tu-
ristickém potenciálu území, 
ale zejména na koordinaci 
činností uvedených subjektů, 
na kvalitě poskytovaných slu-
žeb a na dobrém propagačním 
působení. Nově založená or-
ganizace bude proto servisní 
organizací pro všechny uve-
dené subjekty a bude mít za cíl 
vytvořit dostatečně silnou kon-
kurenční pozici kraje Vysočina 
na trhu cestovního ruchu. Bude 
se moci věnovat i činnostem 
obchodní povahy, což charak-
ter práce úřadu neumožňoval.
Uplatnění turistické nabíd-
ky na trhu je v současné době 
její největší slabinou. Shodli 
se na tom v srpnu loňského roku 
podnikatelé i zástupci obcí. Ve 
spolupráci s nimi se proto bude 
Vysočina Tourism orientovat 

na vytváření programových 
nabídek a na podporu jejich 
prodeje tak, abychom postup-
ně vytvořili systém obvyklý 
ve vyspělých turistických des-
tinacích. Podrobný plán aktivit 
bude konkretizován na dalším 
jednání, které je plánováno 
na březen. Pozvánky na setká-
ní budou rozesílány v nejbliž-
ších dnech. 
Významnými partnery budou 
pro Vysočina Tourism také 
turistická informační centra, 
neboť bez podrobných, pře-
hledných a aktuálních infor-
mací by se jen stěží podařilo 
vybudovat kvalitní informač-
ní systém. Kalendárium akcí, 
nově zpřístupněné atraktivity, 
sezonní databáze koupališť, 
provozní doby lyžařských vle-
ků, gastronomické speciality 
atd. – to vše bude součástí pří-
pravy konkrétních nabídek. 
Kromě toho bude třeba pokra-
čovat v monitorování a vyhod-
nocování informací o cestovním 
ruchu na Vysočině, zlepšit in-
formace o nabídce a využití 
služeb, provádět průzkumy ná-
vštěvnosti apod. 

 Ivana Mahelová, Vysočina 
Tourism, příspěvková or gani-
zace
telefon: 564 602 533, 606 
775 429, e-mail: ivana.mahe-
lo va@vysocinatourism.cz. 

Vysočina Tourism
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Nejlepší webová stránka města:
1. místo Jihlava www.jihlava.cz
2. místo Moravské Budějovice www.mbudejovice.cz 
3. místo Jemnice www.mesto-jemnice.cz
Nejlepší webová stránka obce:
1. místo Dolní Vilémovice www.dolnivilemovice.cz
2. místo Okříšky www.okrisky.cz
3. místo Police www.obec-police.cz
Nejlepší elektronická služba:
1. místo Jihlava: webcall www.jihlava.cz 
2. místo Jihlava: informace z jednání zastupitelstva města www.jihlava.cz 
3. místo Kladeruby nad Oslavou: eRádce v životních situacích www.kladerubynadoslavou.cz 
Nejlepší webová stránka zřizované organizace kraje Vysočina:
1. místo Krajská knihovna Vysočiny www.kkvysociny.cz
2. místo Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace www.nemji.cz
3. místo Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice www.sours.cz 
Cena veřejnosti:
1. místo Zárubice www.zarubice.cz

Soutěž Zlatý erb o nejlepší webové stránky a elektronické služby 
měst a obcí byla v roce 2008 uspořádána již po desáté. Kraj Vy-
sočina ve spolupráci se Sdružením Zlatý erb vyhlásil začátkem 
ledna šesté krajské kolo soutěže, jehož cílem bylo podpořit mo-
dernizaci webových stránek měst a obcí kraje prostřednictvím 
rozvoje informačních služeb. 
Na stránkách soutěže http://zlatyerb.obce.cz na portálu Měs-
ta a obce online probíhal příjem takzvaných ohlášení, kterými 
se mohly obce do soutěže Zlatý erb přihlásit, a upozornit tak 
na novinky na svých webových stránkách. Uzávěrka příjmu ohlá-

šení proběhla ve středu 30. 1. 2008, přičemž celkem se přihlási-
lo 6 měst a 25 obcí. Opět soutěžilo ve třech kategoriích: Nejlepší 
webové stránky města, Nejlepší webové stránky obce a Nejlepší 
elektronická služba. Novinkou letošního jubilejního desátého roč-
níku bylo vyhlášení zvláštní kategorie kraje Vysočina určené pro 
zřizované organizace kraje, kam se přihlásilo pět soutěžících.
Do 21. 2. 2008 bylo možné zasílat hlasy pro cenu veřejnosti kraj-
ského kola, během února odborná porota vyhodnotila a ocenila 
nejlepší stránky. Ceny vítězům krajského kola soutěže Zlatý erb 
2008 byly předány na slavnostním ceremoniálu za účasti zástup-

Soutěž Zlatý erb – výsledky krajského kola 

ců kraje Vysočina dne 5. března 2008, současně byly také vyhlá-
šeny výsledky soutěže Mladý web Vysočiny (www.mladyweb.cz) 
– veřejnost mohla letos poprvé sledovat předávání cen prostřed-
nictvím přímého přenosu na webových stránkách kraje, záznam 
je možné zhlédnout na adrese www.kr-vysocina.cz/tv. 
Vítězové jednotlivých kategorií postupují do celostátního kola, 
které bude vyhodnoceno na konferenci ISSS dne 7. 4. 2008 
v Hradci Králové. 
Děkujeme členům poroty za úsilí, které hodnocení věnovali,
a sponzorům věcných cen, firmám Autocont, CEDA, Geodis, 

KMS / Gordic, M-SOFT, Impromat, Optokon, První telefonní, 
VDI-META a Webhouse.
Další podrobnosti, složení poroty a podrobný výpis bodů členů 
poroty naleznete na stránkách soutěže http://zlatyerb.obce.cz 
> Krajské kolo. 
Gratulujeme a přejeme hodně štěstí všem postupujícím do celore-
publikového kola! 

 Martina Rojková, odbor informatiky
telefon: 564 602 341, e-mail: rojkova.m@kr-vysocina.cz

Výsledky krajského kola (podle kategorií)
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Vážení čtenáři, veřejní funkcionáři,
v souvislosti s blížícím se termínem pro podání oznámení o 
činnostech, majetku a příjmech, darech a závazcích, které mají 
ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, podat všichni 
veřejní funkcionáři, jsme pro vás na stránkách kraje Vysočina 
připravili k dalšímu případnému využití informativní mate-
riál, jenž by vám mohl pomoci při vyplňování formuláře, na 
kterém se uvedená oznámení do 30. 6. 2008 mají podat. Tento 
materiál naleznete na stránkách www.kr-vysocina.cz zde: Do-
kumenty > Krajský úřad > Metodická pomoc obcím > Vzory, 
postupy, formuláře.
Jen připomínáme, že veřejnými funkcionáři, na něž se ozna-
movací povinnost na úrovni obcí vztahuje, se ve smyslu zákona 
o střetu zájmů rozumějí:
■ každý starosta 
■ všichni členové rad obcí
■  „uvolnění“ členové zastupitelstev obcí
■ vedoucí zaměstnanci obecních úřadů, již se podílejí na vý-

konu správních činností a jsou zařazeni do obecního úřadu 
(zjednodušeně řečeno všichni vedoucí úředníci obcí zařa-
zení do obecních úřadů)

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

Informace k zákonu
o střetu zájmů

Informace

Správní řízení – náležitost 
rozhodnutí
Rozhodnutí České správy so-
ciálního zabezpečení o zániku 
nároku na výplatu starobního 
důchodu podle 37 odst. 1 písm. 
b) zákona č. 155/1995 Sb., o dů-
chodovém pojištění (zobecněně 
potom jakékoliv rozhodnutí 
správního orgánu – pozn. auto-
ra), které v odůvodnění pouze 
odkáže na podklady obsažené 
ve správním spisu a přísluš-
ná zákonná ustanovení, aniž 
uvede jakoukoliv skutkovou 
a právní úvahu včetně hodno-
cení důkazů, je ve smyslu § 76 
odst. 1 písm. a) s. ř. s nepře-
zkoumatelné.
(Podle rozsudku Nejvyšší-
ho správního soudu ze dne 
28. 8. 2007, čj. 6 Ads 87/2006-
36.)
Z odůvodnění:
Nejvyšší správní soud v daném 
případě navázal na ustálenou 
judikaturu správních soudů, 
když konstatoval, že nepře-
zkoumatelné je takové rozhod-
nutí správního orgánu, které 
neobsahuje zákonné náležitosti 
ve smyslu § 68 správního řádu 
(resp. § 47 správního řádu z ro-
ku 1967). Nepřezkoumatelnos-

tí se přitom podle konstantní 
judikatury a podle doktríny 
chápe taková vada správního 
rozhodnutí, jež je charakteri-
zována jako nesrozumitelnost 
nebo nedostatek důvodů. V da-
ném případě byla rozhodnu-
tí správního orgánu vytknuta 
vada spočívající v nedostatku 
důvodů, neboť odůvodnění na-
padeného rozhodnutí je zkrat-
kovité s poukazy na jiná dříve 
vydaná rozhodnutí bez bliž-
šího odůvodnění a rozboru, 
a nemůže tudíž dávat odpověď 
na otázku, jakými skutkovými 
a právními důvody byl správ-
ní orgán při jeho vydání ve-
den. Odůvodnění rozhodnutí 
správního orgánu sice obsahu-
je poukaz na konkrétní ustano-
vení právního předpisu, podle 
nichž bylo rozhodováno, nic-
méně jinak připomíná sérií od-
kazů na obsah správního spisu. 
Z obsahu napadeného rozhodnu-
tí proto nelze spolehlivě zjistit, 
proč správní orgán dospěl k zá-
věru obsaženému ve výroku.

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

Z judikatury správních soudů 
4.

zek ze zákona a svěřuje jejich 
stanovení vládě. Novela dále 
zpřesňuje některé formulace.
Zákon nabývá účinnosti dne 
15. 3. 2008.
Bezpečný stav podzemních 
objektů
V částce 15/2008 Sbírky záko-
nů vydané dne 20. 2. 2008 byla 
pod č. 49 publikována vyhláška 
o požadavcích k zajištění bez-
pečného stavu podzemních ob-
jektů. Vyhláška stanovuje lhůty 
prohlídek podzemních objektů 
a způsob ověřování jejich bez-
pečného stavu.
Vyhláška nabývá účinnosti dne 
1. 3. 2008.
Požární ochrana staveb
V částce 21/2008 Sbírky záko-
nů vydané dne 29. 2. 2008 byla 

pod č. 65 publikována vyhláš-
ka, kterou se mění vyhláška 
č. 642/2004 Sb., jíž se prová-
dí zákon o občanských prů-
kazech a zákon o cestovních 
dokladech, ve znění pozděj-
ších předpisů, a vyhláška 
č. 417/2006 Sb., kterou se mění 
vyhláška č. 642/2004 Sb., jíž 
se provádí zákon o občanských 
průkazech a zákon o cestov-
ních dokladech, ve znění vy-
hlášky č. 299/2006 Sb. 
Převážná část vyhlášky nabývá 
účinnosti dne 1. 3. 2008.

 Miroslav Magrot, oddělení 
právní a krajského živnosten-
ského úřadu
telefon: 564 602 185, e-mail: 
magrot.m@kr-vysocina.cz

Odměny za výkon funkce čle-
nům zastupitelstev
V částce 23/2008 Sbírky záko-
nů vydané dne 29. 2. 2008 bylo 
pod č. 79 publikováno nařízení 
vlády, kterým se mění nařízení 
vlády č. 37/2003 Sb., o odmě-
nách za výkon funkce členům 
zastupitelstev, ve znění pozděj-
ších předpisů.
Vláda svým nařízením navy-
šuje stávající odměny členů 
zastupitelstev územních samo-
správných celků, a to na částky 
uvedené v přílohách č. 1 až 3 
uvedeného nařízení vlády.
Nařízení vlády nabývá účin-
nosti dnem vyhlášení.
Uveřejňování informací sou-
visejících s výkonem veřej-
né správy prostřednictvím 

webových stránek pro osoby 
se zdravotním postižením
V částce 20/2008 Sbírky záko-
nů vydané dne 28. 2. 2008 byla 
pod č. 64 publikována vyhláš-
ka o formě uveřejňování infor-
mací souvisejících s výkonem 
veřejné správy prostřednictvím 
webových stránek pro osoby 
se zdravotním postižením (vy-
hláška o přístupnosti). 
Vyhláška nabývá účinnosti dne 
1. 3. 2008.
Veřejné zakázky
V částce 23/2008 Sbírky zákonů 
vydané dne 29. 2. 2008 byl pod 
č. 76 publikován zákon, kterým 
se mění zákon č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve zně-
ní zákona č. 110/2007 Sb. Návrh 
zákona vyjímá velikosti zaká-

Novinky ve Sbírce zákonů
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Ministerstvo pro místní roz-
voj připravilo pro obce, které 
utrpěly škody na svém majet-
ku v důsledku živelní pohro-
my v letošním roce, finanční 
pomoc ze státního programu 
„Obnova obecního a krajské-
ho majetku postiženého živelní 
anebo jinou pohromou“. Pro-
gram se týká živelních pohrom, 
například orkánu, lokální po-
vodně nebo sesuvu půdy, jež 
nastaly v roce 2008. Podpo-
ra se poskytuje ve formě in-
vestiční i neinvestiční účelové 
dotace. Program je určen na re-
konstrukci nebo opravu majet-
ku poškozeného živelní či jinou 
pohromou, popřípadě na poří-

zení nového majetku plnícího 
tutéž funkci, kterou plnil ma-
jetek pohromou zničený (jde 
zejména o mosty, místní komu-
nikace, veřejná prostranství, 
obecní stavby a zařízení včet-
ně staveb a zařízení preven-
tivní infrastruktury). Program 
není určen na podporu obno-
vy bytového fondu ve vlastnic-
tví obcí. 
Zásady programu obsahu-
jí postup žadatele při podává-
ní žádostí o poskytnutí dotace 
i výčet nezbytných příloh, jež 
jsou povinnou součástí žádosti. 
Vzhledem k tomu, že program 
je určen výhradně na obnovu 
majetku po pohromě, upozor-

Pomoc pro obce
postižené živelní pohromou 

v roce 2008

Ministerstvo pro místní roz-
voj společně se Spolkem pro 
obnovu venkova ČR, Sva-
zem měst a obcí ČR a Mi-
nisterstvem zemědělství ČR 
vyhlásilo již 14. ročník sou-
těže Vesnice roku. Soutěže 
se mohou zúčastnit všechny 
obce vesnického charakteru 
s maximálním počtem obyva-
tel 5 250, které mají zpraco-
ván vlastní Program obnovy 
vesnice. Obce dále musí po-
dat řádně vyplněnou přihláš-
ku včetně povinných příloh 
a uhradit povinný registrač-
ní poplatek (2 Kč za každého 
občana přihlašované obce). 
Přihlášku do soutěže včet-
ně příslušné dokumentace 
a doklad o úhradě registrač-
ního poplatku zašlou obce 
do 30. 4. 2008 na následující 
adresu: Ing. Marcela Ondráč-
ková, Regionální pracoviště 

Ministerstva pro místní roz-
voj, Moravské nám. 3, 602 00 
Brno; tel./fax: 542 519 177, 
e-mail: ondmar@mmr.cz.
Přihláška a přesné znění pod-
mínek soutěže jsou k dispozi-
ci na internetových stránkách 
Ministerstva pro místní rozvoj 
www.mmr.cz/vesnice-roku-
2008. Tyto podklady jsou 
k vyzvednutí také na kraj-
ském úřadě na adrese: Kraj-
ský úřad kraje Vysočina, 
odbor regionálního rozvoje, 
pracoviště Žižkova 16, 1. pa-
tro, dveře č. 2.11. V loňském 
roce se Vesnicí roku kraje Vy-
sočina stala obec Studenec, 
krajského kola této soutěže 
se zúčastnilo celkem 30 obcí.

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

Soutěž Vesnice roku 2008

Odbor regionálního
rozvoje

ňujeme obce, že je třeba pro-
vést fotodokumentaci škod 
vzniklých na majetku, na který 
bude požadována dotace. Jed-
noznačné podklady o vzniklé 
škodě jsou podmínkou bezpro-
blémového projednání žádosti. 
Přijaté žádosti posoudí hodno-
titelská komise programu a do-
poručí ministrovi pro místní 
rozvoj přiznání, nebo nepři-
znání dotace. V návaznosti na 
rozhodnutí ministra pro místní 
rozvoj budou podpořené i ne-
podpořené akce nebo projek-

ty zveřejněny na webových 
stránkách Ministerstva pro 
místní rozvoj ČR a účastníci 
programu budou vyrozuměni 
písemnou formou o přiznání, 
či nepřiznání dotace. 
Veškeré relevantní informace 
najdete na adrese www.mmr.cz 
> Živelní pohromy. 
Více informací vám poskytne:

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

Zastupitelstvo kraje Vysočina se bude 
na svém zasedání dne 25. 3. 2008 zabývat no-
vými grantovými programy Fondu Vysoči-
ny. Grantový program „Bydlete na venkově 
2008“ bude podporovat zpracování projekto-

vé dokumentace řešící rekonstrukci nebytových prostor na byty, 
případně technickou infrastrukturu pro následnou novou bytovou 
výstavbu ve městech a obcích do 2 000 obyvatel. 
Cílem programu „Mezinárodní projekty 2008“ je podpora me-
zinárodních aktivit pro děti a mládež pořádaných organizace-
mi z kraje Vysočina. Jednotlivé projekty by měly být zaměřeny 
na interkulturní vzdělávání dětí a mládeže a vytvářet podmínky 
pro navazování a udržování dlouhodobých mezinárodních part-
nerství škol, obcí a neziskových organizací.
Dalšími připravovanými programy jsou „Prevence dětských úra-
zů ve školách 2008“ a „Zdravé stravování ve školách 2008“. Oba 
programy vycházejí z připravovaného programu „Zdraví 21“ pro 
kraj Vysočina. Podpora u prvního GP je určena na realizaci pro-
jektů zaměřených na prevenci dětských úrazů, a to buď prostřed-
nictvím odborníků a lektorů potřebného zaměření, nebo přímo 
vyškolených učitelů, nebo vychovatelů ve školních družinách. 
U GP „Zdravé stravování ve školách“ je cílem zlepšit informo-
vanost a povědomí mladé generace, učitelů, pracovníků školních 
stravoven a rodičů o zdravé výživě, která následně povede k do-
držování zdravého životního stylu.
Zcela novým grantovým programem bude také „Rekultiva-
ce starých skládek 2008“, který si klade za cíl pomoci obcím 
se spolufinancováním rekultivací starých skládek, a případně 
i projektových dokumentací pro rekultivace starých skládek.
Posledním připravovaným programem je „Doprovodná infra-
struktura cestovního ruchu 2008“, jenž je určen na rozvoj dopro-
vodné infrastruktury cestovního ruchu na území kraje Vysočina 
využitelné pro pobytově-rekreační turistiku.
Výzvy k předkládání projektů a veškeré informace ke grantovým 
programům včetně formuláře žádosti budou ihned po schválení 
v zastupitelstvu kraje vyvěšeny na internetových stránkách kraje 
Vysočina www.kr-vysocina.cz nebo na www.fondvysociny.cz.

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

Připravované grantové 
programy Fondu Vysočiny
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Zdroj dat (oba obrázky): Výsledky chovu skotu za 2. pololetí 2007, ČSÚ Praha, 2008.

 Václav Novák, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 542, e-mail: novak.v@kr-vysocina.cz

V chovu skotu je Vysočina na prvním místě
Chov skotu má na Vysočině tradici, což dokládají nejnovější sta-
tistiky o počtech skotu v krajích ČR. Na konci roku 2007 bylo 
v našem kraji evidováno cca 213 000 ks hovězího dobytka. 
To znamená, že je u nás chováno 15,6 % celkového stavu sko-
tu v ČR. Vysočina je první rovněž podle počtu narozených telat 

(v průběhu roku 2007), což náš  kraj předurčuje k tomu, aby byl 
i nadále baštou masného průmyslu České republiky. 
Absolutní prvenství drží Vysočina i ve výrobě mléka (obr. 2). 
450 mil. litrů této důležité tekutiny vyprodukované v roce 2007 
znamená 16,8 % podíl na celkové výrobě v ČR.

Obr. 2: Produkce mléka v krajích ČR v roce 2007

Obr. 1: Počty skotu a počty krav k 31. 12. 2007 a počet narozených telat v roce 2007 v krajích ČR
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Kraj Vysočina vyhlašuje již 
4. ročník veřejné ankety Zla-
tá jeřabina – Cena kraje Vy-
sočina za kulturní počin roku 
2007. Cílem ankety je pou-
kázat na množství zajíma-
vých kulturních akcí, které 
probíhají celo-
ročně v kraji Vy-
sočina, a na péči 
o jeho kul-
tur ní památky. 
Svůj hlas mo-
hou v termínu 
do 18. 4. 2008 
zasílat občané nejen kra-
je Vysočina, ale i celé ČR, 
a to prostřednictvím interne-
tových stránek kraje na adrese 
http: / /extranet.kr-vysocina.cz/
zlata-jerabina nebo písemně 
pomocí hlasovacích lístků uve-
řejněných v březnovém měsíč-
níku Kraj Vysočina. První tři 
vítězné kulturní počiny v obou 
kategoriích s nejvyšším po-
čtem hlasů získají spolu s Ce-

nou kraje Vysočina i finanční 
odměnu. Výsledky ankety bu-
dou vyhlášeny Zastupitelstvem 
kraje Vysočina dne 13. 5. 2008. 
Ze všech došlých hlasů bude 
vylosováno šest výherců, kteří 
obdrží publikace z Edice Vy-

sočiny a záro-
veň jim bude 
nabídnuta mož-
nost účastnit 
se slavnostního 
vyhlášení an-
kety Zlatá je-
řabina, které 

se uskuteční dne 30. 5. 2008 
v Horáckém divadle Jihlava. 
Více informací o probíhající 
anketě naleznete na interneto-
vých stránkách kraje Vysočina 
www.kr-vysocina.cz > Kultura 
a památky.

 Iva Doležalová, odbor kul-
tury a památkové péče 
telefon: 564 602 260, e-mail: 
dolezalova.i@kr-vysocina.cz

Probíhá hlasování v anketě 
„Zlatá jeřabina 2007“ 

��������������

Dne 4. 3. 2008 na svém 8. zase-
dání uložila Rada kraje Vysoči-
na příspěvkovým organizacím 
zřizovaným krajem Vysočina, 
které vykonávají činnost domu 
dětí a mládeže nebo základ-
ní umělecké školy, aby k pro-
jednání souhlasu zřizovatele 
se zařazením nového místa vý-
konu činnosti do rejstříku škol 
a školských zařízení doložily 
vyjádření obce, na jejímž úze-
mí má pracoviště vzniknout. 
Obce se tak mohou rozhod-
nout, zda na jejich území bude 
působit pobočka DDM a ZUŠ 
zřizovaného krajem, a obec 
tak ztratí nárok na dotaci pod-
le záměru 15 Záměrů kraje 
Vysočina na podporu převodu 
zřizovatelských kompetencí, 
ve znění Dodatku č. 2 schvále-
ného zastupitelstvem kraje dne 

15. 5. 2007, a usnesení č. 0193/
03/2007/ZK, podle kterého po-
skytuje kraj z prostředků ušet-
řených převodem vzdělávacích 
činností k DDM na města do-
taci obcím a městům na ne-
investiční výdaje na rozvoj 
zájmových a sportovních akti-
vit dětí a mládeže s výjimkou 
vrcholového sportu v prosto-
rách škol a školských zaříze-
ní a na školních sportovištích. 
Více informaci na adrese:
http://extranet.kr-vysocina.cz/
samosprava /soubory/rada /
mater ialy/2008/08/RK-08-
2008-39.doc.
Více informací vám poskytne:

 Dagmar Hřebenová, odbor 
školství, mládeže a sportu
telefon: 564 602 847, e-mail: 
hrebenová.d@kr-vysocina.cz.

Místa výkonu činnosti 
DDM a ZUŠ

Společnost Unilever spolu
s Ministerstvem dopravy, Cen-
trem dopravního výzkumu, 
Státním fondem dopravní in-
frastruktury, Svazem měst 
a obcí, Národní sítí Zdravých 
měst, agenturou CzechTou-
rism, Nadací Partnerství a ob-
čanským sdružením Na Kole 
vyhlašují první ročník celo-
státní soutěže měst a obcí 
v oblasti podpory cyklodo-
pravy a cykloturistiky.  Cílem 
soutěže je podpořit ta města 
a obce, která rozvíjejí možnosti 
aktivního trávení volného času 
na kole, zvyšují bezpečnost 
tohoto způsobu dopravy a in-
vestují značné úsilí a finanční 
prostředky na rozvoj cyklodo-
pravy či cykloturistiky. 
Do soutěže se mohou přihlásit 
obce a města do 80 000 obyva-
tel. Soutěž hodnotí především 
nárůst infrastruktury, základ-
ní a informační vybavenosti 
cyklotras a cyklostezek a také 

pořádání souvisejících akcí či 
informačních kampaní v po-
sledních dvou letech. Porotu 
soutěže budou tvořit zástupci 
pořadatelských organizací, tři ví-
tězové budou odměněni částkami 
100 000, 70 000 a 50 000 Kč ur-
čenými na další rozvoj cyklisti-
ky ve městě, obci či regionu.
Výzva k účasti v soutěži byla 
pořadatelem obcím adresová-
na 14. února formou e-mai-
lové pozvánky. Termín pro 
zaslání přihlášek do soutěže 
je 31. květen 2008, vyhlášení 
výsledků soutěže proběhne 
v červenci 2008. Podrobná pra-
vidla soutěže jsou publikována 
na webových stránkách pořa-
datelů, zájemcům je poskytne 
odbor regionálního rozvoje, od-
dělení strategického plánování.

 Luděk Hrůza, odbor regio-
nálního rozvoje
telefon: 564 602 543, e-mail: 
hruza.l@kr-vysocina.cz. 

Soutěž měst a obcí 
UNILEVER SPRINTER 2008 

V druhé polovině listopadu letošního roku proběhne v Ja-
derné elektrárně Dukovany a jejím okolí plánované cvičení 
ZÓNA 2008. Záměrem cvičení bude řešení mimořádné udá-
losti vzniklé v důsledku simulované technologické havárie 
na jaderné elektrárně. O přípravách a zabezpečení cvičení 
dnes přijeli hejtmana Vysočiny Miloše Vystrčila informovat 
Dana Drábová, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou 
bezpečnost a Miroslav Štěpán, generální ředitel Hasičského 
záchranného sboru České republiky.
Obdobným cvičením prošla v loňském roce Jaderná elektrárna 
Temelín. Na území Jihočeského kraje byl kladen důraz na procvi-
čení složek na krajské úrovni. V případě plánovaného listopado-
vého cvičení na území kraje Vysočina bude cvičení koordinováno 
i z centrální úrovně a prověřena mimo jiné i činnost útvarů Ar-
mády ČR po transformaci vojenských záchranných útvarů a jejich 
nové začlenění v plnění úkolů dekontaminace při vzniku mimo-
řádné události na Jaderné elektrárně Dukovany. K tomu také bude 
v průběhu příštích měsíců směřovat příprava celého cvičení. 

 Jitka Svatošová, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 724 650 123, e-mail: svatosova.j@kr-vysocina.cz

Na podzim se chystá cvičení 
ZÓNA 2008
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Na základě usnesení vlády 
ČR č. 538 z  31. 5. 1999 o Ra-
donovém programu České 
republiky uložila vláda před-
sedovi Státního úřadu pro ja-
dernou bezpečnost zajišťovat 
od 1. 1. 2000 průběžné plnění 
úkolů Radonového programu 
ČR s cílem tento program 
ukončit do roku 2009.
 
Jeho výhody
Bezplatné roční měření radonu 
v bytech a rodinných domcích, 
MŠ, ZŠ a budovách veřejného 
zájmu (DD, DPS apod.) včetně 
dokončených novostaveb.
Státní nevratná dotace obča-
nům na protiradonová opatření 
v bytech, rodinných domcích 
ve výši  150 tis. Kč/byt, dále 
v MŠ, ZŠ, budovách veřejného 
zájmu (DD, DPS apod.) v plné 
rozpočtované výši.
Státní nevratná dotace pro obce 
na odradonování veřejných 
vodovodů v plné rozpočtova-
né výši, řádově cca 2 mil. Kč 
na vodovod.
Bezplatná pomoc kraje obča-
nům i obcím při zabezpečení 
státní dotace.

Radonový program ČR v na-
šem kraji
Dosud bylo proměřeno 96 % 
bytových objektů s předpokla-

dem nadměrného výskytu rado-
nu. Ozdraveno bylo 597 bytů, 
45 MŠ a ZŠ, 121 veřejných 
vodovodů celkovým nákladem 
122,4 mil. Kč. V evidenci kraje 
Vysočina zůstává na 350 převáž-
ně bytových objektů s nadměr-
ným výskytem radonu  v průmě-
ru 1000 Bq/m3 (mezní hodnota 
je 400 Bq/m3) s možností získání 
státní dotace na protiradonová 
opatření – nemusí jít o zásah 
do obytných místností. Lokality, 
kterých se to týká: okres Havlíč-
kův Brod: Lipnice n. S., Kouty, 
okres Jihlava: Batelov, Janštejn, 
Lhotka, Mrákotín, okres Pel-
hřimov: Častrov, Hojanovice, 
Koberovice, Nový Rychnov, Po-
čátky, Těšenov, Ústrašín, Miletín, 
okres Třebíč: Benetice, Budišov, 
Čikov, Jesenice, Klučov, Kojeti-
ce, Mihoukovice, Nárameč, Ok-
řešice, Přeckov, Pyšel, Rudíkov, 
Smrk, Svatoslav, Tasov, Trnava, 
Třebíč, Vaněč, Věstoňovice, Vla-
dislav, okres Žďár nad Sázavou: 
Dolní Heřmanice, Chlumek, La-
vičky, Měřín, Nedvědice, Osla-
vička, Stránecká Zhoř, Šeborov, 
Uhřínov, Věchnov, Velká Loseni-
ce. Bližší informace na kontaktní 
adrese níže.
 
Výhled po roce 2009
Státní úřad pro jadernou bez-
pečnost po roce 2009 přepoklá-

dá pokračování  Radonového 
programu ČR. Za tímto účelem 
zpracovává návrh příslušné-
ho materiálu, který předloží 
v příštím roce vládě k  projed-
nání a ke schválení. Nezávisle 
na tom kraj hledá možnosti 
pokračování radonového pro-
gramu v rámci své samostatné 
působnosti.

Smysluplnost
Dle materiálu Státního ústavu 
radiační ochrany je v pořadí 
relativního rizika rakoviny plic 
způsobené radonem v rámci 
ČR na 1. místě  kraj Vysočina 
a v něm pak podle pořadí okre-
sy Třebíč, Žďár n. S., Jihlava, 
Pelhřimov a  Havlíčkův Brod, 
přičemž v republice ročně zby-
tečně zemře na rakovinu plic 
způsobenou ozářením z radonu 
cca 900 lidí, a tedy za každých 
10 hodin jeden člověk. Další 
informace na www.kr-vysoci-
na.cz > Životní prostředí > Ra-
don > Aktuální informace.
Majitelé postižených objektů 
mají možnost sobě nebo svým 
dětem ušetřit v budoucnu 
nemalé finanční prostředky 
na realizaci protiradonových 
ozdravných opatření.
V případě ozdraveného objektu 
je možno požadovat při jeho 
prodeji 100 % kupní ceny, 

v opačném případě je podle 
dosavadních zkušeností nutno 
počítat se snížením kupní ceny 
o cca 20–30%.
 
Závěr 
I když kraj Vysočina má zájem 
na udržitelnosti zdravého kraje 
a jeho obyvatel, do které patří  
i snižování radiační zátěže 
obyvatel, a bude se snažit tuto 
problematiku řešit a občanům 
pomáhat, přesto v současnosti 
považuje za smysluplné v  ma-
ximální míře do roku 2009 vyu-
žít nabídku státní dotace v rám-
ci stávajícího Radonového pro-
gramu ČR. K tomuto vyzývá 
starosty výše vyjmenovaných 
obcí, aby se obrátili na kraj Vy-
sočina (kontaktní adresa níže) 
za účelem získání konkrétních 
seznamů postižených objektů 
(citlivé údaje) s cílem na výše 
uvedenou skutečnost upozornit 
jejich majitele, kteří se mohou 
v případě jejich zájmu obrátit 
sami přímo na kontaktní adresu 
s požadavkem na zabezpečení 
státní dotace.
Více informací vám také po-
skytne

 Jaroslav Šmejkal, odbor 
životního prostředí
telefon: 564 602 520, e-mail: 
smejkal.j@kr-vysocina.cz 

Už jen rok do konce Radonového programu ČR!!!

…termíny, které byste určitě neměli přehlédnout
30. duben

■ rybníky – rybníkář předává příslušnému rybářskému orgánu evidenci o hospodaření, o dosaženém hospodářském výsledku v ryb-
níkářství a o lovu ryb na udici za předchozí kalendářní rok

■ rybníky – uživatel rybářského revíru předává příslušnému rybářskému orgánu evidenci o hospodaření, o dosaženém hospodář-
ském výsledku v rybníkářství a o lovu ryb na udici za předchozí kalendářní rok

Aktuální termínový kalendář, jenž obsahuje bližší podrobnosti k uvedeným termínům,
nejdete na internetových stránkách kraje Vysočina

www.kr-vysocina.cz > Servis pro obce.
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Usnesení 0001/01/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje navržený pro-
gram jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 12. 2. 2008
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0002/01/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje volí PhDr. Zdeňka Dobrého, 
Ing. Jana Nekulu ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 1/2008.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 12. 2. 2008
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 0003/01/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí ■ zprávu 
o činnosti rady kraje ■ zprávu o plnění usnesení zastupitelstva kraje za druhé po-
loletí roku 2007, schvaluje navrhovaná řešení dle materiálu ZK-01-2008-02, př. 1.
odpovědnost: rada kraje, termín: 12. 2. 2008
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 0004/01/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci 
o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitelka krajského úřadu, termín: 12. 2. 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0005/01/2008/ZK – V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vy-
sočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 záko-
na č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), pro oprávněné osoby k dispozici 
na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: OSH, termín: 12. 2. 2008
Usnesení bylo přijato 26 hlasy, proti 0, zdrželo se 14.

Usnesení 0006/01/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje volí ■ pana Petra Drdlu 
do funkce přísedícího Krajského soudu v Brně ■ paní Bc. Olgu Pospíšilovou 
do funkce přísedící Krajského soudu v Brně.
odpovědnost: hejtman kraje, OSH, termín: 12. 2. 2008
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0007/01/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje projednalo a bere na vě-
domí podání p. Roberta Sobotky dle materiálu ZK-01-2008-06, př. 1.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 12. 2. 2008
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 0008/01/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhrazuje si podle § 37zá-
kona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
právo ■ rozhodnout o zapojení kraje Vysočina do krajské úrovně prevence kri-
minality v letech 2009 až 2011 dle „Strategie prevence kriminality na léta 2008 
až 2011“ ■ schvalovat „Koncepci prevence kriminality kraje Vysočina na léta 
2009 až 2011“ včetně jejích změn ■ vyhlašovat krajské programy prevence kri-
minality ve smyslu cílů a priorit stanovených „Strategií prevence kriminality 
na léta 2008 až 2011“ včetně jejich změn, rozhoduje o zapojení kraje Vysočina 
do krajské úrovně prevence kriminality v systému prevence kriminality České 
republiky v letech 2009 až 2011 v souladu se „Strategií prevence kriminality 
na léta 2008 až 2011“.
odpovědnost: OSH, termín: 30. 6. 2008
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.

Usnesení 0009/01/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ Zásady Za-
stupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina, 
SH ČMS – Krajskému sdružení hasičů kraje Vysočina a Moravské hasičské 
jednotě kraje Vysočina na požární ochranu na rok 2007 – Příspěvek na soutě-
že dle materiálu ZK-01-2008-08, př. 1 ■ Zásady Zastupitelstva kraje Vysoči-
na pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina na požární ochranu na rok 
2008 – Příspěvek na akceschopnost Jednotek požární ochrany obcí dle materiá-
lu ZK-01-2008-08, př. 2 rozhoduje ■ poskytnout v souladu s ustanovením § 36 
písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, neinvestiční dota-
ci Krajskému sdružení hasičů ČMS a Moravské hasičské jednotě kraje Vysoči-
na, IČ 86553216, ve výši 1 350 000 Kč (kapitola Požární ochrana a IZS, § 5512 
– Požární ochrana – dobrovolná část) na: – prověření akceschopnosti jednotek 
SDH obcí, požární techniky a věcných prostředků požární ochrany jednotek 
SDH obcí formou okrskových, okresních soutěží a krajské soutěže – soutěží, vy-
bavení a další činnosti dětí – preventivně výchovné činnosti na úseku požární 

ochrany a ochrany obyvatelstva dle materiálu ZK-01-2008-08, př. 3 ■ poskyt-
nout v souladu s ustanovením § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, 
v platném znění, neinvestiční dotaci obcím v celkové výši 4 495 000 Kč (kapitola 
Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část) za účelem 
rozvoje akceschopnosti jednotek sdružení dobrovolných hasičů obcí zařazených 
do plošného pokrytí kraje Vysočina dle materiálu ZK-01-2008-08, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 30. 4. 2008
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0010/01/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí rozpis fi-
nančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí kraje Vysočina na rok 2008 
dle materiálu ZK-01-2008-09, př. 1.
odpovědnost: ekonomický odbor, termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0011/01/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje zapojení části 
přebytku hospodaření kraje Vysočina za rok 2007 v celkové výši 79 777 tis. Kč 
do rozpočtu kraje Vysočina na rok 2008 dle materiálu ZK-01-2008-10, př. 1.
odpovědnost: ekonomický odbor, termín: 30. 6. 2008
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdrželo se 9.

Usnesení 0012/01/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje Rozhoduje ■ převést da-
rem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-01-2008-11, př. 1 v k. ú. a obci Pelhři-
mov z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Pelhřimov ■ nabýt darem 
pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-01-2008-11, př. 2, v k. ú. a obci Pelhřimov 
z vlastnictví města Pelhřimov do vlastnictví kraje Vysočina, schvaluje ■ doda-
tek č. 164 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové 
organizace, dle materiálu ZK-01-2008-11, př. 3 ■ dodatek č. 168 Zřizovací listiny 
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu 
ZK-01-2008-11, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2008
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0013/01/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem 
dle GP č. 148-209/2007 nově oddělené pozemky par. č. 753/8 díl „h“ – ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výměře 108 m², par. č. 753/9 díl „b“ – ostatní plo-
cha, ostatní komunikace o výměře 76 m² a par. č. 753/10 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 41 m², vše v k. ú. Ždánice u Bystřice nad Pernštejnem 
a obci Ždánice, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Ždánice, schva-
luje Dodatek č. 193 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, 
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2008-12, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 4. 2008
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0014/01/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést da-
rem pozemek par. č. 715/7 o výměře 1 168 m² vzniklý dle geometrického plánu 
č. 439-1263/2007 z části pozemku par. č. 715/3 označené jako díl „b“ o vý-
měře 1 145 m² a z části pozemku par. č. 751/13 označené jako díl „a“ o výměře 
23 m² , vše v k. ú. Perknov a obci Havlíčkův Brod, z vlastnictví kraje Vysočina 
do vlastnictví města Havlíčkův Brod, schvaluje dodatek č. 194 Zřizovací listiny 
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu 
ZK-01-2008-13, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: duben 2008
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0015/01/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ převést darem 
pozemky par. č. 330/27 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 102 m², 
par. č . 330/28 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 57 m², par. č. 330/ 22 – ostat-
ní plocha, jiná plocha o výměře 10 m², par. č. 330/24 – ostatní plocha, jiná plocha 
o výměře 180 m², par. č. 330/25 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 
22 m² a par. č. 330/33 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 176 m² v k. ú. a obci 
Moravec z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Moravec ■ nabýt darem 
pozemky par. č. 330/23 – ostatní plocha, silnice o výměře 40 m², par. č. 330/ 30 
– ostatní plocha, silnice o výměře 13 m² a par. č. 330/38 – ostatní plocha, silni-
ce o výměře 6 m² v k. ú. a obci Moravec z vlastnictví obce Moravec do vlastnic-
tví kraje Vysočina, schvaluje ■ dodatek č. 195 Zřizovací listiny Krajské správy 
a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2008-14, 
př. 1 ■ dodatek č. 196 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, 
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2008-14, př. 2.

Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva kraje č. 1/2008 
konaného dne 12. 2. 2008
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odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2008
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0016/01/2008/ZK – V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vy-
sočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 záko-
na č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), pro oprávněné osoby k dispozici 
na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: červen 2008
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0017/01/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem 
pozemky st. par. č. 304 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře 119 m² 
a par. č. 362 zahrada o výměře 91 m² v k. ú. a obci Habry z vlastnictví kraje Vy-
sočina do vlastnictví města Habry, schvaluje dodatek č. 198 Zřizovací listiny 
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu 
ZK-01-2008-16, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: červen 2008
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0018/01/2008/ZK – V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vy-
sočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 záko-
na č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), pro oprávněné osoby k dispozici 
na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: červen 2008
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0019/01/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem 
pozemky par. č. 585/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 398 m², 
a par. č. 585/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 48 m² nově zaměřené 
a oddělené geometrickým plánem č. 72-1189/2007 ze dne 29. 8. 2007 z pozem-
ku par. č. 581 v k. ú. Borek u Chotěboře a obci Borek z vlastnictví kraje Vysoči-
na do vlastnictví obce Borek, schvaluje dodatek č. 200 Zřizovací listiny Krajské 
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-
2008-18, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: červen 2008
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0020/01/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem 
pozemky par. č. 2203/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 652 m², 
a par. č. 2203/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 209 m², oba v k. ú. 
a obci Ostrov nad Oslavou, zaměřené geometrickým plánem č. 421-183/ 2007 
z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví městyse Ostrov nad Oslavou, schvalu-
je dodatek č. 201 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, pří-
spěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2008-19, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: červen 2008
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0021/01/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 4 zři-
zovací listiny příspěvkové organizace Dětský domov Budkov, 1 dle materiálu 
ZK-01-2008-20, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 29. 2. 2008
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0022/01/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje bezúplatně na-
být pozemky dle materiálu ZK-01-2008-21, př. 1, z vlastnictví České republiky 
a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve vě-
cech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0023/01/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje odmítnout na-
bídku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových bezúplatného převo-
du pozemků par. č. 1761/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 234 m², 
a par. č. 1761/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 5 m², v k. ú. a obci 
Havlíčkův Brod do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: březen 2008
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0024/01/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ převést 
darem pozemky par. č. 1651/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 
100 m², a par. č. 1651/6 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 5 m², v k. ú. 
a obci Chotěboř oddělené geometrickým plánem č. 2671-45/2007 z pozemku 

par.  č. 1651/1 v k. ú. a obci Chotěboř z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví 
města Chotěboř ■ nabýt darem pozemek par. č. 1899/5 ostatní plocha, ostatní ko-
munikace o výměře 3 m², v k. ú. a obci Chotěboř oddělený geometrickým plánem 
č. 2671-45/2007 z pozemku par. č. 1899/3 v k. ú. a obci Chotěboř z vlastnictví 
města Chotěboř do vlastnictví kraje Vysočina, schvaluje ■ dodatek č. 6 Zřizova-
cí listiny Základní školy a Praktické školy Chotěboř, Hradební 529, dle materiálu 
ZK-01-2008-23, př. 1 ■ dodatek č. 7 Zřizovací listiny Základní školy a Praktické 
školy Chotěboř, Hradební 529, dle materiálu ZK-01-2008-23, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: červen 2008
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0025/01/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje úplatně nabýt 
pozemek par. č. 203/1 zahrada o výměře 3 569 m² v k. ú. a obci Břevnice z vlast-
nictví České republiky a Správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje 
Vysočina za kupní cenu sjednanou ve výši ceny úřední, zjištěné podle platného 
právního předpisu pro oceňování nemovitého majetku.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 2008
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0026/01/2008/ZK – V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vy-
sočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 záko-
na č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), pro oprávněné osoby k dispozici 
na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 4. 2008
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0027/01/2008/ZK – V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vy-
sočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 záko-
na č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), pro oprávněné osoby k dispozici 
na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: březen 2008
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0028/01/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí příslib 
Rady města Telč přidělit pro zaměstnance Gymnázia Otokara Březiny a Střední 
odborné školy Telč městský nájemní byt, rozhoduje převést darem objekt bydle-
ní č.p. 55 na pozemku st. par. č. 321 a pozemky st. par. č. 321 o výměře 1 148 m², 
st. par. č. 1800/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 4 m², st. par. č. 2064/2 – 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 7 m², par. č. 351/1 – ostatní plocha, manipu-
lační plocha o výměře 292 m², par. č. 351/3 – ostatní plocha, manipulační plocha 
o výměře 22 m², a par. č. 351/4 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 
1 m², vše v k. ú. a obci Telč z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Telč, 
schvaluje dodatek č. 11 Zřizovací listiny Gymnázia Otokara Březiny a Střední 
odborná škola, Telč, Hradecká 235, dle materiálu ZK-01-2008-29, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkovým, termín: 31. 3. 2008
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0029/01/2008/ZK – V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vy-
sočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 záko-
na č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), pro oprávněné osoby k dispozici 
na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: duben 2008
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0030/01/2008/ZK – V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vy-
sočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 záko-
na č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), pro oprávněné osoby k dispozici 
na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 3. 2008
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdrželi se 4.

Usnesení 0031/01/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Zásady Zastupi-
telstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na údržbu veřejné zeleně na ve-
řejných prostranstvích v obcích kraje Vysočina podle materiálu ZK-01-2008-30, 
př. 1.
odpovědnost: ODSH, OE, termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0032/01/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ poskytnout 
dotaci na pomoc při pořizování územně plánovací dokumentace 98 obcím kra-
je z rozpočtu kraje Vysočina na rok 2008, kapitola Územní plánování, § 3635 
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Územní plánování, v celkové výši 10 093 315 Kč dle materiálu ZK-01-2008-44, 
př. 1 ■ neposkytnout dotaci na pomoc při pořizování územně plánovací doku-
mentace obcím Dolní Rožínka a Zvole dle materiálu ZK-01-2008-44, př. 1.
odpovědnost: OÚPSŘ, termín: 10. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 0033/01/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje neposkytnout 
mimořádnou dotaci obci Ovesná Lhota ve výši 112 500 Kč na územní plán obce 
dle materiálu ZK-01-2008-45, př. 2.
odpovědnost: OÚPSŘ, termín: 29. 2. 2008
Usnesení bylo přijato 23 hlasy, proti 12, zdrželi se 4.
 
Usnesení 0034/01/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ uzavřít Doda-
tek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci projektu reg. č. CZ.04.1.03/
3.3.10.2/0007 dle materiálu ZK-01-2008-31, př. 2 ■ uzavřít Dodatek č. 2 ke  mlou-
vě o poskytnutí podpory na realizaci projektu reg. č. CZ.04.1.03/3.3.10.3/0017 dle 
materiálu ZK-01-2008-31, př. 4, neschvaluje prodloužení realizace projektu reg. 
č. CZ.04.1.03/3.3.10.2/0007 do 31. 8. 2008.
odpovědnost: ORR, termín: 31. 3. 2008
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0035/01/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje „Zásady Zastu-
pitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a pro-
pagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina“ dle materiálu 
ZK-01-2008-32, př. 2.
odpovědnost: ORR, OE, termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0036/01/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje neposkytnout 
podporu příjemcům v rámci ■ Grantového schématu na podporu malých a střed-
ních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opat-
ření 1.1 uvedeným v materiálu ZK-01-2008-33, př. 1 ■ Grantového schématu 
„Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004–2006“ v rámci podopatření 
opatření 3.2 SROP uvedeným v materiálu ZK-01-2008-33, př. 2 ■ Grantového 
schématu „Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vy-
sočina“ v rámci podopatření 4.2.2 uvedeným v materiálu ZK-01-2008-33, př. 3.
odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina, ter-
mín: 31. 3. 2008
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0037/01/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést finanční 
prostředky ve výši 1 204 471 Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní ban-
kovní účet ADMINISTRACE GS 3.3 OP RLZ (§ 3299) za účelem zajištění finan-
cování aktivit spojených s administrací grantového schématu „Rozvoj kapacit 
dalšího profesního vzdělávání“.
odpovědnost: ORR, EO, termín: 29. 2. 2008
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0038/01/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést finanční 
prostředky ve výši 805 000 Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní bankov-
ní účet Administrace GS 3.2 SROP (§4399) za účelem zajištění financování akti-
vit spojených s administrací grantového schématu „Podpora sociální integrace 
v kraji Vysočina 2004–2006“.
odpovědnost: ORR, EO, termín: 29. 2. 2008
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0039/01/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout do-
taci pro – Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, IČ 00179540, 
ve výši 16 267 tis. Kč – Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, 
IČ 00090638, ve výši 22 913 tis. Kč – Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou or-
ganizaci, IČ 00511951, ve výši 6 724 tis. Kč – Nemocnici Třebíč, příspěvkovou 
organizaci, IČ 00839396, ve výši 23 282 tis. Kč – Nemocnici Nové Město na Mo-
ravě, příspěvkovou organizaci, IČ 00842001, ve výši 12 014 tis. Kč – Zdravot-
nickou záchrannou službu kraje Vysočina, IČ 47366630, ve výši 5 000 tis. Kč, 
schvaluje ■ v rámci kapitoly Zdravotnictví zvýšení § 3522 – Ostatní nemoc-
nice a položky 6351 – Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím 
(ÚZ 00054) o částku 81 200 tis. Kč a dále zvýšení § 3533 – Zdravotnická zá-
chranná služba a položky 6351 – Investiční dotace zřízeným příspěvkovým 
organizacím (ÚZ 00054) o částku 5 000 tis. Kč s určením pro: – Nemocnici 
Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, 16 267 tis. Kč – Nemocnic Jihlavu, 
příspěvkovou organizaci 22 913 tis. Kč – Nemocnici Pelhřimov, příspěvko-
vou organizaci, 6 724 tis. Kč – Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, 
23 282 tis. Kč – Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, 
12 014 tis. Kč – Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvko-
vou organizaci, 5 000 tis. Kč při současném snížení položky § 3522 – Ostatní 

nemocnice a položky 6901 – Rezervy kapitálových výdajů (ÚZ 00054) o stejnou 
částku 86 200 tis. Kč ■ závazný ukazatel „Investiční dotaci“ pro: – Nemocnici 
Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, 16 267 tis. Kč – Nemocnici Jihlava, 
příspěvkovou organizaci, 22 913 tis. Kč – Nemocnici Pelhřimov, příspěvko-
vou organizaci, 6 724 tis. Kč – Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, 
23 282 tis. Kč, – Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, 
12 014 tis. Kč, – Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina 5 000 tis. Kč 
s určením dle materiálu RK-04-2008-44, př. 2, svěřuje radě kraje provedení 
změny výše uvedeného rozpočtového opatření u zdravotnických zařízení, které 
vykážou schodek hospodaření za rok 2007.
odpovědnost: ředitelé nemocnic a ZZS KV, OSVZ, ekonomický odbor, termín: 
28. 2. 2008
Usnesení bylo přijato 25 hlasy, proti 1, zdrželo se 10.

Usnesení 0040/01/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout 
investiční dotaci Městu Žďár nad Sázavou, IČ 00295841, na realizaci zřízení 
stanoviště RLP v budově Polikliniky Žďár nad Sázavou ve výši 3 330 611 Kč 
za smluvních podmínek dle materiálu ZK-01-2008-37, př. 1, schvaluje v rámci 
výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví a § 3533 Zdravotnická zá-
chranná služba poskytnutí investiční dotace ve výši 3 330 611 Kč pro Město Žďár 
nad Sázavou na zřízení nového stanoviště RLP k pokrytí výdajů souvisejících 
s realizací stavebních úprav v budově Polikliniky Žďár nad Sázavou na zřízení 
nového stanoviště RLP.
odpovědnost: OSVZ, ekonomický odbor, termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdrželi se 4.

Usnesení 0041/01/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout do-
taci z rozpočtu kraje Vysočina (kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 – Vy-
užití volného času dětí a mládeže) Krajské radě Asociace školních sportovních 
klubů ČR, IČ 70925186, ve výši 370 tis. Kč na dofinancování soutěží a přehlídek 
vyhlašovaných MŠMT dle tabulky 3 materiálu ZK-01-2008-38, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín: 
31. 3. 2008
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 0042/01/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ poskytnout 
dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná 
činnost HC Dukla Jihlava, s. r. o., Vrchlického 2 Jihlava, IČ 25514750, ve výši 
1 300 tis. Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v ledním hokeji 
dle materiálu ZK-01-2008-39, př. 2 ■ poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mlá-
deže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost Tělocvičné jednotě Sokol 
Nové Veselí, Žďárská 158, Nové Veselí, IČ 75070961, ve výši 310 tis. Kč na projekt 
Krajského sportovního centra mládeže v házené dle materiálu ZK-01-2008-39, př. 2.
odpovědnost: OŠMS, termín: březen 2008
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 2, zdrželo se 8.

Usnesení 0043/01/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ poskytnout 
dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná čin-
nost FC VYSOČINA JIHLAVA, a. s., Jiráskova 2603/69, Jihlava, IČ 26217350, 
ve výši 1 500 tis. Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže ve fotba-
le dle materiálu ZK-01-2008-40, př. 2 ■ poskytnout dotaci z kapitoly Školství, 
mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost Jihlavskému plavecké-
mu klub AXIS, Rošického 6, Jihlava, IČ 63438216, ve výši 300 tis. Kč na projekt 
Krajského sportovního centra mládeže v plavání dle materiálu ZK-01-2008-40, 
př. 2 ■ poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostat-
ní tělovýchovná činnost Basketbalovému klubu Jihlava, Rošického 6, Jihlava, 
IČ 62797972, ve výši 340 tis. Kč na projekt Krajského sportovního centra mláde-
že v basketbalu dle materiálu ZK-01-2008-40, př. 2.
odpovědnost: OŠMS, termín: březen 2008
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0044/01/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ Zásady Za-
stupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společen-
ských a kulturních aktivit obcí kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami 
či připomenutím významných výročí obcí dle materiálu ZK-01-2008-41, př. 1 ■ 
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3399 Ostatní zá-
ležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků, o částku 2 000 tis. Kč při sou-
časném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde 
nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva, o stejnou částku 2 000 tis. Kč ur-
čenou na poskytování dotací dle Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro posky-
tování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí kraje Vysočina 
souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, odbor ekonomický, termín: 
29. 2. 2008
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0045/01/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí infor-
maci o přípravě přestavby pavilonu A v Nemocnici Havlíčkův Brod na domov 
pro seniory, výstavby nového domova pro seniory ve Velkém Meziříčí a rekon-
strukce Domova důchodců Ždírec dle materiálu ZK-01-2008-42 a materiálu ZK-
01-2008-42, př. 1, schvaluje závazek kraje zabezpečit vlastní zdroje a finanční 
spoluúčast Kraje Vysočina na akci „Novostavba Domova pro seniory Velké Me-
ziříčí“ a na akci „Domov důchodců Ždírec – rekonstrukce“ ve výši 30 % nákla-
dů jednotlivých akcí.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odbor majetkový, termín: 
31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 0046/01/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje si vyhrazuje rozhodnout 
o poskytnutí navržené dotace nestátním neziskovým organizacím a příspěvko-
vým organizacím zřizovaným obcí, u kterých je výše do částky 200 000 Kč, dle 
materiálu ZK-01-2008-43, př. 7 rozhoduje o poskytnutí dotace pro poskytovate-
le pečovatelské služby a dalších sociálních služeb v celkové výši 24 112 721 Kč 
dle materiálu ZK-01-2008-43, př. 1, a dle materiálů ZK-01-2008-43, př. 2, ZK-01-
2008-43, př. 3 schvaluje ■ rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věcí 
dle materiálu ZK-01-2008-43, př. 4 ■ vzorovou smlouvu o poskytnutí dotací dle 
materiálu ZK-01-2008-43, př. 5.
odpovědnost: OSVZ, termín: 29. 3. 2008
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 0047/01/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový pro-
gram „Metropolitní sítě VIII – 2008“ dle materiálu ZK-01-2008-46, př. 1, jme-
nuje ■ řídicí výbor grantového programu „Metropolitní sítě VIII – 2008“ 
ve složení: ODS – Miloš Kudera, Jaroslav Makovec, KDU-ČSL – Jaroslav Hu-
lák, Josef Švec, KSČM – Pavel Kalabus, František Náhončík, ČSSD – Zdeněk 
Ryšavý, Martin Hyský, SNK – ED – Jaroslav Huňáček, Jiří Antonů ■ Jaroslava 
Huláka předsedou řídicího výboru grantového programu –Metropolitní sítě VIII 
– 2008“ ■ garantem grantového programu „Metropolitní sítě VIII – 2008“ odbor 
informatiky a zástupcem garanta Petra Pavlince s právem hlasovacím a Martinu 
Rojkovou s právem poradním a pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace čle-
na řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor informatiky, termín: 31. 3. 2008
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0048/01/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový pro-
gram „Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech 2008 – I“. dle materi-
álu ZK-01-2008-47, př. 1, jmenuje ■ řídicí výbor grantového programu „Rozvoj 
malých podnikatelů ve vybraných regionech 2008 – I“ ve složení: ODS – Jan 
Nekula, Jaroslav Sobotka, KDU-ČSL – Milan Šulc, Petr Kesl, KSČM – Pavel 
Hodač, Kamil Vejvoda, ČSSD – František Zpěvák, Libor Joukl, SNK – ED – Li-
bor Honzárek, Marie Černá ■ Marii Černou předsedou řídicího výboru granto-
vého programu „Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech 2008 – I“ 
■ garantem grantového programu „Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných re-
gionech 2008 – I“ odbor regionálního rozvoje a Olgu Wiesnerovou zástupcem 
garanta s právem hlasovacím a Stanislavu Lemperovou s právem poradním, po-
věřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala ná-
hradníka.
odpovědnost: ORR, termín: 30. 4. 2008
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0049/01/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový pro-
gram „Jednorázové akce 2008“ dle materiálu ZK-01-2008-48, př. 1, jmenuje 
■ řídicí výbor grantového programu „Jednorázové akce 2008“ ve složení: ODS 
– Tomáš Dufek, Miloslav Popelka, KDU-ČSL – Ladislav Bárta, Pavel Pípal 
KSČM – Jaroslava Bambasová, Roman Ondrušek, ČSSD – Petr Krčál, Vladimír 
Malý, SNK – ED – Dana Svobodová, Pavlína Zábranská ■ Ladislava Bártu před-
sedou řídicího výboru grantového programu „Jednorázové akce 2008“ ■ garan-
tem grantového programu „Jednorázové akce“ odbor školství, mládeže a sportu 
a zástupce garanta Petra Horkého s právem hlasovacím a Kláru Sotonovou s prá-
vem poradním, pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího vý-
boru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OŠMS, termín: 12. 2. 2008
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0050/01/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový pro-
gram „SPORTOVIŠTĚ 2008“ dle materiálu ZK-01-2008-49, př. 1, jmenuje 
■ řídicí výbor grantového programu „SPORTOVIŠTĚ 2008“ ve složení: ODS 
– Vladislav Nechvátal, Jiří Servít, KDU-ČSL – František Holas, Jaroslav Po-

borský, KSČM – Ladislav Brož, Ladislav Schnelly, ČSSD – Zdeněk Kopecký, 
Pavel Kučera, SNK – ED – Hana Žáková, Josef Bulušek ■ Vladislava Nechvá-
tala, předsedou řídicího výboru grantového programu „SPORTOVIŠTĚ 2008“ 
■ Vilibalda Prokopa s právem hlasovacím a Petra Horkého s právem poradním 
jako garanty řídicího výboru grantového programu „SPORTOVIŠTĚ 2008“, po-
věřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala ná-
hradníka.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: 30. 6. 2008
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0051/01/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový pro-
gram „Diagnóza památek 2008“ na podporu zpracování předprojektové doku-
mentace obnovy movitých a nemovitých kulturních památek kraje Vysočina 
v objemu 700 tis. Kč dle materiálu ZK-01-2008-50, př. 1, jmenuje ■ řídicí vý-
bor grantového programu „Diagnóza památek 2008“ ve složení: ODS – Jana To-
mášková, Hana Müllerová, KDU-ČSL – Jan Štefáček, Bohumil Tripal, KSČM 
– Jan Slámečka, Milan Ustouhal, ČSSD – Dagmar Zvěřinová, Lucie Zajícová, 
SNK – ED – Jaroslav Huňáček, Olga Zachariášová ■ Jaroslava Huňáčka předse-
dou řídicího výboru grantového programu „Diagnóza památek 2008“ ■ garan-
tem grantového programu „Diagnóza památek 2008“ odbor kultury a památkové 
péče a Olgu Čermákovou 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: únor 2008
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0052/01/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový pro-
gram „Čistá voda 2008“ dle materiálu ZK-01-2008-51, př. 1, jmenuje ■řídicí 
výbor grantového programu „Čistá voda 2008“ ve složení: ODS – Ivo Rohovský, 
Jan Abbrent, KDU-ČSL – Josef Kodet, Michal Omes, KSČM – Jiří Vlach, Zde-
něk Dobrý, ČSSD – Zdeněk Smutný, Tomáš Koubek, SNK – ED – Jan Lapeš, 
Stanislav Wasserbauer, ■ Iva Rohovského předsedou řídicího výboru grantové-
ho programu „Čistá voda 2008“ ■ garantem grantového programu „Čistá voda 
2008“ odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství a zástupcem garanta 
Petra Bureše s právem hlasovacím a Jaroslava Mikynu s právem poradním, po-
věřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala ná-
hradníka.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 31. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Obce, které mají zájem na svém úřadě zprovoznit praco-
viště CZECH POINT, mají možnost podat žádost o zřízení 
pracoviště na Ministerstvo vnitra ČR, odbor informatizace 
veřejné správy - ing. Maršík. Žádost je třeba podat nejpozději 
do 30. 4. 2008, aby mohla být do 30. 6. 2008 provedena novela 
vyhlášky č. 388/ 2007 Sb., kterou se stanoví seznam obecních 
úřadů a seznam zastupitelských úřadů, které vydávají ověřené 
výstupy z informačních systémů veřejné správy.
Podle usnesení Vlády ČR ze dne 29. 10. 2007 č. 1224 bude 
na technické zabezpečení provozu pracoviště CZECH POINT 
poskytnut účelový příspěvek ve výši 50 000 Kč.
Ministerstvo vnitra ČR pracuje v současné době na dalších 
funkcionalitách CZECH POINTu, např. na možnosti podávat 
přes CZECH POINT žádosti o živnost nebo na možnosti zažá-
dat o výpis z evidenční karty řidiče. 
Více informací vám poskytne:

 Alena Kuchařová, odbor sekretariátu ředitele a krajského 
živnostenského úřadu
telefon: 564 602 258, e-mail: kucharova.a@kr-vysocina.cz

CZECH POINT


