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V současné době zřizuje kraj 
Vysočina 138 příspěvkových 
organizací. Jsou to organiza-
ce z oblasti školství, sociální 
péče, zdravotnictví a kultu-
ry a kromě nich také Krajská 
správa a údržba silnic kraje 
Vysočina a nově zřízený sub-
jekt Vysočina Tourism. Za-
vedení odkazu na zřizovatele 
u krajských příspěvkových or-
ganizací by se mělo stát no-
vým komunikačním kanálem, 
který by měl nejen vytvářet 
pozitivní vnímání organiza-
ce a kraje Vysočina veřejnos-
tí, ale měl by se stát i prvkem, 
jenž upevní pocit sounáleži-
tosti s krajem Vysočina uvnitř 
organizace.
Použití odkazu na zřizovatele 
je velice rozmanité, například:

■ propagační a informační 
materiály

■ vstupenky, programy, alma-
nachy, ročenky

■ certifikáty, čestná uznání, 
další interní materiály, pre-
zentace

■ internetové stránky organi-
zace

■ samolepky, forexové desky
■ atd.
Zavedení odkazu na zřizovate-
le pro příspěvkové organizace 
v žádném případě neznamená 
nutnost změnit dosud používaný 
vizuální styl ani způsob vlast-
ní propagace. Používání nové 
značky je dobrovolné a mělo 
by vyjádřit úzké vazby mezi 
krajem Vysočina a jeho příspěv-
kovými organizacemi.
Grafický manuál odkazu na zři-

zovatele a bližší informace o po-
užití této značky lze nalézt 
na webových stránkách kraje 
Vysočina > Servis pro příspěv-
kové organizace. 
Oddělení vnějších vztahů odbo-
ru sekretariátu hejtmana Kraj-
ského úřadu kraje Vysočina 
je připraveno zodpovědět zá-
jemcům případné dotazy a po-
skytnout konzultace týkající 
se zavedení a používání znač-
ky Odkaz na zřizovatele. 

 Ladislav Seidl, vedoucí od-
dělení vnějších vztahů
telefon: 564 602 338, e-mail: 
seidl.l@kr-vysocina.cz
 Eva Neuwirthová, odbor 
sekretariátu hejtmana
telefon: 564 602 308, e-mail: 
neuwirthova.e@kr-vysocina.cz

„Odkaz na zřizovatele“
Odkaz na zřizovatele – to je nový typ značky, který budou používat 
organizace zřizované krajem Vysočina. Nová značka – odkaz je urče-
na všem krajským příspěvkovým organizacím, jež chtějí prezentovat 
a propagovat kraj Vysočina a posílit povědomí veřejnosti o vzájem-
né úzké provázanosti kraje Vysočina jako zřizovatele a jednotlivých 
krajských příspěvkových organizací jako poskytovatelů služeb pro 
veřejnost.

Další novinkou kraje Vysoči-
na je nová služba, kterou po-
skytuje kraj Vysočina na svých 
webových stránkách. Služba 
eDotace má za cíl zjednodu-
šení procesu podávání žá-
dostí o dotace poskytované 
na základě zásad zastupitelstva 
kraje nebo následně například 
i z Fondu Vysočiny. 

Na portál služby eDotace 
se můžete prokliknout pro-
střednictvím odkazu v sekci 
Doporučujeme na titulní webo-
vé stránce www.kr-vysocina.cz 
nebo přímo po zadání adresy 
www.kr-vysocina.cz/edotace. 
Zde naleznete úvodní informa-
ce o službě eDotace, bezplat-
nou aplikaci 602XML Filler 
a návod pro práci s elektronic-
kými formuláři. Následují jed-
notlivé typy zásad a veškerá 
podpůrná dokumentace. Jako 
pilotní projekt byly vybrány 
dotace poskytované na základě 
Zásad zastupitelstva č. 19/07, 
č. 3/08 a č. 6/08. 
Způsob práce s elektronickými 
formuláři: 
■ pro práci s elektronickým 

formulářem je nutná in-
stalace bezplatné aplikace 
602XML Filler pro vyplňo-
vání elektronických formu-

lářů s datovým výstupem 
v XML, jejich odeslání, tisk 
či převod do PDF

■ v případě prvního setkání 
s touto aplikací je k dispo-
zici průvodce uživatele při 
vyplňování elektronických 
formulářů včetně popisu 
práce a instalace aplikace

■ žadatel si po instalaci apli-
kace stáhne konkrétní for-
mulář a po zadání IČ klikne 
na tlačítko Načti data (auto-
maticky se tak vyplní identi-
fikační údaje o žadateli)

■ formulář bude odesílán elek-
tronicky podepsaným emai-
lem na podatelnu KrÚ (dle 
podmínek jednotlivých do-
tací bude nutné k formulá-
ři přiložit všechny povinné 
přílohy)

■ email je třeba podepsat 
zaručeným elektronickým 

Služba eDotace

(pokračování na další straně)

  Integrovaný záchranný 
systém – spolehlivý partner 
starostů str. 2

  Zlatý erb a další zajímavosti 
z konference ISSS  str. 3

  Medaile pro význačné osob-
nosti Vysočiny str. 3

  Povolování výherních hracích 
automatů str. 4

  Následné veřejnoprávní 
kontroly vykonané krajským 
úřadem v roce 2007 str. 6

  Zlatý středník: krajský 
Zpravodaj opět s hodnocením 
RATED str. 6

  Požadavky obcí na dotace 
překračující možnosti ROP 
Jihovýchd str. 7

  Videopřenosy z prostředí 
samospráv kraje Vysočina  
 str. 8

  Pět let spolupráce kraje Vyso-
čina se spolupráce se společ-
ností EKO-KOM, a. s.  
 str. 7

  Opravy a rekonstrukce ko-
munikací v roce 2008 str. 15
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podpisem osoby oprávně-
né za žadatele jednat, pří-
padně jej zastupovat, jinak 
není úkon právně platný

V současnosti probíhá pilot-
ní testování tohoto systému 
na uvedených třech typech do-
tací a je povoleno variantní po-
dávání žádostí jak v papírové, 
tak elektronické podobě. 
Naším cílem je poskytnout 
všem žadatelům o dotace 
v kraji Vysočina možnost elek-
tronické žádosti. Na základě 

zadání ze strany Rady kraje 
počítáme s postupným spuš-
těním eDotací jako povinné 
součásti všech dotačních říze-
ní. Doporučujeme proto před 
vyhlášením dalších dotačních 
řízení konzultaci s odborem in-
formatiky.
Více informací vám poskytne:

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

Integrovaný záchranný systém (dále jen „IZS“), jak jej známe 
v dnešní podobě, není již pro  většinu obyvatel ničím neznámým. 
Jeho budování se datuje od roku 1993, kdy bylo usnesením vlá-
dy č. 246/1993 schváleno jeho třináct zásad. Základním právním 
předpisem pro IZS je zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném zá-
chranném systému a změně některých zákonů, ve znění záko-
na č. 320/2002 Sb., (dále jen „zákon o IZS“).
IZS je určen pro koordinaci záchranných a likvidačních prací při 
mimořádných událostech včetně havárií a živelních pohrom. IZS 
není institucí, ale je to systém s nástroji spolupráce a je součás-
tí rozsáhlého systému pro zajištění vnitřní bezpečnosti státu. IZS 
organizuje na úrovni kraje hejtman.
Na počátku devadesátých let dochází k rozvoji průmyslu, no-
vých výrobních technologií, kamionové dopravy, ale je to i obdo-
bí přírodních katastrof a jiných mimořádných událostí. IZS proto 
vznikl z potřeby každodenní činnosti záchranářů zejména při slo-
žitých haváriích, nehodách, živelních pohromách, kdy je potřeba 
organizovat společnou činnost všech, kdo mohou svými silami 
a prostředky, kompetencemi, know-how nebo jinými možnostmi 
přispět k záchraně osob, zvířat, majetku nebo životního prostředí 
a k likvidaci škodlivých následků takových událostí. Je to systém 
koordinace a spolupráce složek, orgánů státní správy a územní 
samosprávy, fyzických a právnických osob při společném prová-
dění záchranných a likvidačních prací tak, aby nebyl opomenut 
ten, kdo může pomoci, a vzájemně si nikdo nepřekážel. To je ze-
jména v hektické atmosféře při řešení mimořádných událostí ve-
lice nesnadný úkol, který musí mít svá pravidla a předem určené, 
prověřené a nacvičené postupy.
Základními složkami IZS jsou podle § 4, odst. 1 zákona o IZS, 
Hasičský záchranný sbor ČR a jednotky požární ochrany, za-
řazené do plošného pokrytí území kraje jednotkami požární 
ochrany, dále zdravotnická záchranná služba a Policie ČR. 
Ty jsou totiž schopny rychle a nepřetržitě zasahovat a mají v urči-
té formě zajištěnu plošnou působnost na území celého státu.
Systém pak řeší i plánovitou pomoc takzvaných ostatních složek 
IZS. Jedná se například o komunální havarijní služby, městské 
policie, nemocnice, Armádu ČR a občanská sdružení. Celý sys-
tém je sestaven do poplachového plánu IZS kraje, ve kterém jsou 
registrovány síly a prostředky složek IZS i způsob jejich vyro-
zumění pro případ povolání a nasazení při mimořádné události. 
Tento plán je uložen na Operačním a informačním středisku HZS 
kraje (KOPIS) v Jihlavě. KOPIS zabezpečuje, jak je již z jeho ná-
zvu zřejmé, zejména příjem, vyhodnocování a sdílení informací 

o mimořádné situaci, nasazení sil a prostředků a jejich koordinaci 
na operační úrovni. Při mimořádné události, kdy starostovi nesta-
čí vlastní síly a prostředky obce k provedení záchranných a likvi-
dačních prací, je může vyžadovat právě prostřednictvím KOPIS.
Řízení záchranných a likvidačních prací se odehrává na třech 
úrovních:
1. Taktická – na místě zásahu, kde se mimořádná událost pro-

jevuje svými účinky nebo kde se účinky předpokládají. Zde 
za koordinovaný postup složek odpovídá velitel zásahu. 
Je to zpravidla hasič, ale může to být i zástupce jiné základní 
složky dle charakteru situace.

2. Operační – a tedy úroveň operačních středisek základních slo-
žek IZS. Operační střediska zajišťují obsluhu linek tísňového 
volání:

 ■ 150 Hasičský záchranný sbor 
 ■ 155 Zdravotnická záchranná služba
 ■ 158 Policie České republiky
 a jsou pro každého občana místem, kde je možno přivolat po-

moc. Operační a informační středisko kraje (KOPIS) má mezi 
operačními středisky IZS koordinační roli. Sem je také svede-
na linka tísňového volání 112, určená pro ohlášení jakékoliv 
tísně občany především z cizích zemí.

3. Strategická – představuje přímé zapojení starosty obecního 
úřadu s rozšířenou působností, hejtmana kraje nebo Ministerstva 
vnitra ČR do koordinace záchranných a likvidačních prací.

Rozhodující část úkolů kraje a obcí s rozšířenou působnos-
tí na úseku IZS plní Hasičský záchranný sbor kraje. Poskytuje 
tak krajům a obcím s rozšířenou působností jakýsi servis, aniž 
by byla dotčena zákonná pravomoc a odpovědnost těchto subjek-
tů. Starostům obcí s rozšířenou působností byly dopisem ředite-
le HZS kraje určeny kontaktní osoby z řad příslušníků HZS pro 
usnadnění vzájemné komunikace. Je totiž důležité, že řadu úko-
lů, které ukládá zákon o IZS krajům a obcím s rozšířenou působ-
ností, plní HZS kraje svými příslušnými organizačními články, 
a to jak při přípravě na řešení mimořádných situací, tak i při pro-
vádění záchranných a likvidačních prací.
Územní odbor HZS kraje, jenž sídlí v bývalých okresních měs-
tech, řídí činnost stanic HZS kraje a je podřízen krajskému ře-
ditelství HZS kraje. Územní odbor HZS kraje plní úkoly obcí 
s rozšířenou působností, které mu ukládá zákon o IZS v přísluš-
ném územním obvodu (okres), přímo nebo prostřednictvím jemu 
podřízených stanic HZS kraje. Velitel stanice má rovněž za úkol 
připravovat a koordinovat záchranné a likvidační práce ve správ-
ním území obce s rozšířenou působností a spolupracovat se všemi 
starosty v uvedeném správním území, ať již z hlediska přípravy 
IZS nebo z hlediska práce s jednotkami sboru dobrovolných hasi-
čů obcí (odborná příprava atd.).
Integrovaný záchranný systém je spolehlivým partnerem starostů 
obcí a občanů samých při řešení mimořádných událostí v kterou-
koliv denní i noční dobu. Jeho akceschopnost je pravidelně prově-
řována plánovanými součinnostními cvičeními a praxí běžného 
života. Činností IZS je naplňováno ústavní právo občana na po-
moc při ohrožení zdraví nebo života. K zajištění informovanosti 
o organizaci IZS a zajištění bezpečnosti v kraji vydal kraj Vyso-
čina informační brožuru s názvem Vysočina – bezpečný region. 
Je zveřejněna na webových stránkách kraje v sekci Bezpečnost 
a mimořádné situace.
O řízení IZS na strategické úrovni s využitím krizových štábů 
hejtmanem kraje a starostou obce s rozšířenou působností pojed-
náme v dalším vydání Zpravodaje.

 Jan Murárik, odbor sekretariátu hejtmana 
telefon: 564 602 131, e-mail: murarik.j@kr-vysocina.cz

Integrovaný záchranný systém 
– spolehlivý partner starostů
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Ve dnech 7. až 8. 4. 2008 se konal v Hradci Králové jedenáctý roč-
ník konference ISSS (Internet ve státní správě a samosprávě), kte-
ré se tradičně zúčastňují i zástupci kraje Vysočina. Letošní počet 
registrovaných účastníků, přednášek i expozic překonal veškeré 
statistiky předchozího ročníku – během dvou konferenčních dnů 
se registrovalo přibližně 2 200 návštěvníků, představilo se zhruba 
110 firem a zaznělo přes 250 přednášek a prezentací. Konferen-
ce byla opět doprovázena visegrádským setkáním a mezinárodní 
konferencí LORIS, na níž se podílí kraj Vysočina.
Součástí oficiálního programu konference se tradičně stalo i vy-
hlášení výsledků prestižních soutěží a předání významných oce-
nění v oblasti informačních technologií. Pondělní slavnostní 
večer patřil i zástupcům kraje Vysočina. Ve stále populárnější 
soutěží Zlatý erb zvítězilo v kategorii Nejlepší webová stránka 

města po pěti letech opět statutární město Jihlava (www.jihla-
va.cz) a na krásném druhém místě se v kategorii Nejlepší webová 
stránka obce umístila obec Dolní Vilémovice (www.dolnivilemo-
vice.cz). Detailní výsledky celostátního kola soutěže naleznete 
na adrese http://zlatyerb.obce.cz. Díky vítězům letošního i loň-
ských ročníků si kraj Vysočina drží prvenství mezi kraji v počtu 
vítězů v hlavních kategoriích soutěže Zlatý erb, za což všem sr-
dečně děkujeme.

Zlatý erb
a další zajímavost z konference ISSS

Vyhlášeny byly i další zvláštní ceny, kde opět nechyběli zá-
stupci našeho kraje. Vítězem osmého ročníku soutěže o nej-
lepší webové stránky knihoven Biblioweb se stala v kategorii 
„knihoven v obcích s 5 až 25 tisíci obyvateli“ Krajská knihovna 
Vysočiny v Havlíčkově Brodě. V prvním ročníku nové meziná-
rodní soutěže JuniorErb uspěly dva projekty z České republiky 
– jedním z oceněných soutěžících byl i čtrnáctiletý Miloš Hav-
líček a jeho neoficiální webové stránky městyse Dolní Cerkev 
(htt p: / / dc.nejweb.info). Soutěž JuniorErb je určena mladým ta-
lentovaným tvůrcům internetových projektů a webových stránek 
a navazuje na Zlatý Erb, aktivitu Junior Internet a platformu kon-
ference ISSS/LORIS/V4DIS. 
Tímto gratulujeme všem oceněným, děkujeme za skvělou reprezen-
taci kraje Vysočina a těšíme se na společně strávený další ročník 
konference ISSS (www.isss.cz), který se bude konat 6. až 7. 4. 2009.

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

Na svém březnovém zasedání 
schválilo Zastupitelstvo kra-
je Vysočina materiál  „Zásady 
Zastupitelstva kraje Vysočina 
pro udělování medailí kraje 
Vysočina“ (ZK-02-2008-06). 
Poprvé v historii kraje a ná-
sledně každý rok bude 
docházet k ocenění nejvýraz-
nějších osobností kraje. Návrhy 
na udělení medailí předkláda-
jí každoročně do konce dubna 
členové Zastupitelstva kraje 
Vysočina. Ti ovšem mohou vy-
cházet i z návrhů občanů, po-
kud je zváží jako opodstatněné. 
Návrhy pak posoudí nově zří-
zený výbor zastupitelstva pro 
medaile a ten předá svůj výběr 
radě a následně zastupitelstvu 
kraje. Předávání se předpoklá-
dá na podzimním slavnostním 
koncertu.
Budou udělovány tři druhy 
medailí. Kamenná medaile 
je nejvyšším oceněním kraje. 
Držitelem se stane ten, kdo 
svou mimořádnou dlouho-
dobou činností přispěl k roz-
voji kraje a jeho území nebo 
se svým celoživotním dílem 
mimořádně zasloužil o kraj 
Vysočina. Kámen zde vyjadřu-
je stálost a trvalost: stejně jako 
by měly být činy držitele stále 
a trvale zapsány v myslích lidí, 
jeho nositel by měl být  obec-
ně respektovanou osobností. 
Skleněná medaile je vysokým 
stupněm ocenění. Držitelem 
mohou být lidé, kteří svojí pra-

cí významně přispívají nebo 
přispěli k rozvoji či propagaci 
kraje. Materiál vyjadřuje křeh-
kou podstatu lidského konání 
a symbolizuje také průzrač-
nost mysli a přirozenou po-
spolitost. Dřevěná medaile je 
především určená mladým li-
dem, kteří přispěli k úspěšné 
reprezentaci a propagaci kraje. 
Dřevo zde značí růst a přiro-
zenost mládí, pružnost nových 
myšlenek a přirozenou touhu 
po úspěchu.
Medaile jsou nejvyšším oce-
něním, kterým kraj vyjadřuje 
uznání a respekt k významným 
osobnostem kraje. Umělecká 
hodnota a zjevná účelnost me-
dailí podtrhují jejich jedinečnost 
a význam udělení. Jejich tvar 
a materiál jsou skrytě i otevře-
ně symbolické. Medaile i způsob 
jejich udělení mají kromě vyjád-
ření uznání a respektu k osobnos-
tem kraje také trvale a významně 
posilovat uvědomování si pří-
slušnosti k území i lidem, kteří 
na Vysočině žijí.
Základní myšlenkou není hro-
madné oceňování, ale vyjádře-
ní uznání a respektu k výrazně 
významným osobnostem kraje, 
medailí bude proto udělováno 
jen několik ročně. 
Více informací vám poskytne:

 Jan Kaleta, odbor sekretari-
átu hejtmana
telefon: 564 602 142, e-mail: 
kaleta.j@kr-vysocina.cz

Medaile pro význačné 
osobnosti Vysočiny

Za přítomnosti hejtmana kraje Vysočina Miloše Vystrčila (druhý 
zleva) převzal primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal  spolu se zá-
stupci magistrátu ocenění za Nejlepší webovou stránku města.

Miloš Havlíček na snímku spolu se starostou Dolní Cerekve 
Zdeňkem Jirsou.
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Krajský soud – pobočka Jihlava
V částce 38/2008 Sbírky zákonů vydané dne 15. 4. 2008 byl pod 
č. 117 publikován zákon o zahájení činnosti Krajského soudu 
v Brně – pobočky v Jihlavě. Zákon zřizuje v Jihlavě pobočku br-
něnského krajského soudu.
Zákon nabývá účinnosti dne 1. 6. 2008.
Pozemky
V částce 38/2008 Sbírky zákonů vydané dne 15. 4. 2008 byl pod 
č. 119 publikován zákon, kterým se mění zákon, jímž se mění 
zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, 
ve znění pozdějších předpisů. Zákon umožňuje převést školní 
a silniční pozemky na kraje a obce.
Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Majetkové trestné činy
V částce 39/2008 Sbírky zákonů vydané dne 15. 4. 2008 byl pod 
č. 122 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., 
trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 
Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. No-
vela trestního zákona zpřesňuje definice a zvyšuje sazby u ně-
kterých majetkových trestných činů; dále jsou zpřísněny tresty 
za korupci. Novela zákona o správě daní a poplatků ruší omezení 
pracovníků správce daně oznamovat podplácení veřejných činite-
lů orgánům činným v trestním řízení.
Zákon nabývá účinnosti dne 1. 7. 2008.
Rejstřík trestů
V částce 39/2008 Sbírky zákonů vydané dne 15. 4. 2008 byl pod 
č. 124 publikován zákon, jímž se mění zákon č. 269/1994 Sb., 
o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další 
zákony. Novela zákona zavádí novou praxi pro příslušné správní 
úřady, kdy při prokazování bezúhonnosti ve správním řízení ne-
bude žadatel předkládat výpis z Rejstříku trestů, ale správní úřad 
si ho opatří sám přes internet.
Zákon nabývá účinnosti dne 1. 7. 2008.
Přeměny obchodních společností a družstev
V částce 40/2008 Sbírky zákonů vydané dne 16. 4. 2008 byly pod 
č. 125 publikovány zákon o přeměnách obchodních společností 
a družstev a pod č. 126 zákon, kterým se mění některé zákony v sou-
vislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností 
a družstev. Nový zákon stanovuje podrobná pravidla pro trans-
formace obchodních subjektů, související novely promítají novou 
právní úpravu do příslušných zákonů, především do obchodního 
zákoníku.
Zákony nabývají účinnosti dne 1. 7. 2008.
Živnostenský zákon
V částce 42/2008 Sbírky zákonů vydané dne 17. 4. 2008 byl pod 
č. 130 publikován zákon, jímž se mění zákon č. 455/1991 Sb., 
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění poz-
dějších předpisů, a další související zákony. Novela zákona výraz-
ně zjednodušuje pravidla pro podnikání, mimo jiné slučuje volné 
živnosti do jedné. Novela dále redukuje počty živností vázaných 
a koncesovaných, některé vázané živnosti převádí do volných, 
snižuje informační povinnosti vůči úřadům.
Zákon nabývá účinnosti dne 1. 7. 2008.

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

Novinky ve Sbírce zákonů

Podle ust. § 18 odst. 1 písm. a) 
zákona č. 202/1990 Sb., o lo-
teriích a jiných podobných 
hrách, ve znění pozdějších 
předpisů (dále je „zákon“), 
vydává obecní úřad pro svůj 
územní obvod povolení k pro-
vozování výherních hracích 
přístrojů (dále je „VHP“), a to 
v přenesené působnosti.
Provozovatelé VHP umís-
těných v hernách, popřípa-
dě v dalších místech, které 
nejsou kasinem podle § 2 
písm. i) zákona, často pou-
žívají k označení těchto pro-
stor slovo kasino nebo casino, 
popřípadě složeniny od těch-
to slov. Tento postup je v roz-
poru s ust. § 4 a 5 zákona 
č. 634/ 1992 Sb., o ochraně 
spotřebitele, ve znění pozděj-
ších předpisů. Podle § 4 toho-
to zákona je zakázáno užívání 
nekalých obchodních praktik 
také při nabízení nebo posky-
tování služeb. Nekalé jsou ze-
jména klamavé a agresivní 
obchodní praktiky. Podle § 5 

výše uvedeného zákona je ob-
chodní praktika klamavá na-
příklad tehdy, je-li při ní užit 
nepravdivý údaj; v tomto pří-
padě se jedná o užití označení 
kasino nebo casino.
Doporučujeme, aby byl uvá-
děn v podmínkách vydáva-
ných povolení k provozování 
VHP předmětný zákaz. Text 
tohoto zákazu, respektive pod-
mínky, může být například:
„Provozovatel nesmí provo-
zovat VHP v herním středis-
ku označeném jako kasino 
nebo casino, popřípadě ozna-
čeném za použití složenin 
od těchto slov odvozených, 
pokud se nejedná o kasino po-
volené podle ust. § 2 písm. i) 
zákona č. 202/1990 Sb., o lo-
teriích a jiných podobných 
hrách, ve znění pozdějších 
předpisů.“

 Marie Vostálová, odbor 
ekonomický
telefon: 564 602 231, e-mail: 
vostalova.m@kr-vysocina.cz

Povolování výherních hracích přístrojů
(metodické doporučení)

Odbor ekonomický

Od 1. 1. 2008 začala v kraji pů-
sobit nová krajská příspěvková 
organizace – Vysočina Tou-
rism. Ředitelkou této příspěv-
kové organizace se stala Ivana 
Mahelová, o jejím jmenová-
ní rozhodla Rada kraje Vy-
sočina na svém zasedání dne 
1. 4. 2008 na základě výsledků 
výběrového řízení.
Ivana Mahelová působila do kon-
ce roku 2007 na Krajském úřa-
dě kraje Vysočina jako vedoucí 
oddělení cestovního ruchu na  
odboru regionálního rozvo-
je. Od ledna do března toho-
to roku byla dočasně pověřena 
vedením nově vzniklé příspěv-
kové organizace Vysočina Tou-
rism.
Vysočina Tourism byla již v led-
nu představena návštěvníkům 

brněnského veletrhu cestovní-
ho ruchu Regiontour Brno. Její 
hlavní činností je koordinace ak-
tivit všech subjektů, které jsou 
zainteresovány na cestovním 
ruchu, to znamená samospráv, 
podnikatelských subjektů, kul-
turních i neziskových organiza-
cí. Tato činnost je chápána jako 
servis poskytovaný veřejnému 
i soukromému sektoru ve dvou 
hlavních osách – organizová-
ní analytické činnosti a iniciace 
zpracování turistických nabídek.
Veškeré relevantní informace 
najdete na adrese www.vysoci-
natourism.cz.

 Zdeňka Kasalová, odbor re-
gionálního rozvoje
telefon: 564 602 544, e-mail: 
kasalova.z @kr-vysocina.cz

Nový ředitel příspěvkové organizace 
Vysočina Tourism
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Upozorňujeme na uzávěrku grantových programů vyhlášených Zastupitelstvem kraje Vysočina 
na jeho zasedání dne 25. 3. 2008. Jedná se o grantové programy zaměřené na podporu bydlení 
v malých obcích, na prevenci dětských úrazů, na podporu zdravého stravování ve školách 
a na sanace starých skládek. Níže je uveden výčet vyhlášených grantových programů a kontakt 
na odbory krajského úřadu, v jejichž gesci budou programy realizovány:

Bydlete na venkově 2008 – 1 200 000 Kč – program na podporu zpracování projektové dokumentace řešící rekonstrukci 
nebytových prostor na byty, případně  technickou infrastrukturu pro následnou novou bytovou výstavbu v  městech a ob-
cích do 2 000 obyvatel kraje Vysočina (odbor regionálního rozvoje, Luděk Hrůza, telefon: 564 602 543, hruza.l@kr-vysocina.cz) 
Uzávěrka: 02. 05. 2008 
Prevence dětských úrazů ve školách 2008 – 700 000 Kč – program na zvyšování standardu zdravotních a sociálních slu-
žeb a prevence zdravotních a sociálních rizik (odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Ing. Soňa Měrtlová, telefon: 564 602 818, 
mertlova.s@kr-vysocina.cz; Ing. Tomáš Halačka, telefon: 564 602 814, halacka.t@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 05. 05. 2008
Zdravé stravování ve školách 2008 – 800 000 Kč – program na podporu zdravého školního stravování (odbor školství, mlá-
deže a sportu,  Olga Johanidesová, telefon: 564 602 855, johanidesova.o@kr-vysocina.cz; Zlata Koukalová, telefon: 564 602 855, 
koukalova.z@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 05. 05. 2008
Rekultivace starých skládek 2008 – 3 000 000 Kč – program na podporu minimalizace negativních vlivů na životní pro-
středí a zdraví lidí při nakládání s odpady (odbor životního prostředí, Ing. Eva Navrátilová, telefon: 564 602 522, navratilo-
va.e@kr-vysocina.cz) 
Uzávěrka: 31. 05. 2008

Výzvy k předkládání projektů a veškeré informace ke grantovým programům včetně formuláře žádosti najdete na inter-
netových stránkách kraje Vysočina nebo na www.fondvysociny.cz.

Správní řízení – vyloučení úřední osoby

Důvodem pro vyloučení úřední osoby podle § 14 správního 
řádu není pouhá skutečnost, že tato osoba jako pracovník 
městského či krajského úřadu rozhoduje ve věci přestupku, 
z nějž je obviněn zastupitel příslušného města či kraje.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 10. 2007, 
čj. 6 As 29/2007-74)
Z odůvodnění:
Nejvyšší správní soud se v daném případě zabýval i problemati-
kou podjatosti úředních osob – pracovníků městského i krajské-
ho úřadu, kteří rozhodovali ve věci přestupku, z nějž byl obviněn 
člen zastupitelstva příslušného města, který byl zároveň i členem 
zastupitelstva kraje. Přestupce spatřoval podjatost úředních osob, 
jež rozhodovaly v obou stupních správního řízení, v tom, že pů-
sobil jako zastupitel městského i krajského zastupitelstva. Jeho 
námitky podjatosti, které během správního řízení podal, však 
byly zamítnuty s tím, že nemá vůči rozhodujícím úředním oso-
bám žádný přímý pracovněprávní vztah ani nadřízené postavení. 
Zastupitelstvo nemůže zasahovat do přenesené působnosti vyko-
návané úřadem a ani účast stěžovatele jako zastupitele na schvalo-
vání rozpočtu nebyla shledána důvodem pro vyloučení úředních 
osob.
Nejvyšší správní soud s posouzením učiněným během správního 
řízení vyjádřil souhlas. Přestupce – jako zastupitel – nebyl vůči 
úředním osobám v poměru nadřízenosti ani podřízenosti, neboť 
zastupitelstvo, tím méně jeho jednotliví členové, nemohou zasa-
hovat do výkonu přenesené působnosti vykonávané v rámci roz-
hodování o přestupcích. Pokud jde o účast přestupce jako jednoho 

ze členů zastupitelstva na schvalování rozpočtu města, potažmo 
kraje, tak ani tato skutečnost nemůže být důvodem pro vyslovení 
podjatosti úředních osob. Předně jsou platy úředních osob určeny 
zvláštním zákonem, a lze tak hovořit pouze o takzvané pohyblivé 
složce platu, jako je osobní příplatek či odměna, které mohou být 
závislé na rozpočtu územního samosprávného celku. Dále se stě-
žovatel neúčastní přímo na určování výše pohyblivé složky platu 
pro úřední osoby, nýbrž schválením rozpočtu pouze nepřímo sta-
novuje možný rámec pro to, aby příslušná osoba (v případě města 
tajemník a v případě kraje ředitel krajského úřadu) o výši těchto 
složek mohla rozhodnout. Nejvyšší správní soud také poukázal 
na to, že i kdyby byl schválen rozpočet v částce vysoké, nezname-
ná to automaticky, že by úřední osoby obdržely vyšší pohyblivou 
složku platu. Navíc samotná účast přestupce na tomto schvalova-
cím procesu je poměrně malá (1/29 v případě města a 1/55 v pří-
padě kraje), a nelze tak předpokládat, že by sám o sobě mohl výši 
rozpočtu výrazněji ovlivnit. Tím méně si lze představit, že by tak 
činil pouze ve snaze ovlivnit výši platu úředních osob. Nejvyšší 
správní soud tak uzavřel, že rozhodující úřední osoby v daném 
případě neměly k přestupci poměr, pro nějž by bylo možno po-
chybovat o jejich nepodjatosti. Uvedený závěr nepřímo potvrzuje 
i rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 12. 2004, čj. 
2 As 21/2004-67, kde soud poukázal na to, že rozhoduje-li obecní 
úřad v přenesené působnosti o právu čí povinnosti obce, nelze bez 
dalšího usoudit na vyloučení jeho pracovníků pro pochybnosti 
o jejich nepodjatosti. 

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

Z judikatury správních soudů 5.
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Povinnost vykonávat veřejnosprávní kontroly vyplývá ze zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
kde § 15 stanovuje, že územní samosprávné celky zajišťují výkon 
finanční kontroly podle zvláštního právního předpisu, mimo jiné 
že provádějí pravidelnou, systematickou a úplnou kontrolu hospo-
daření jimi zřízených a založených právnických osob. Dále v § 27, 
odst. 5 tohoto zákona, je uvedeno, že zřizovatel provádí kontrolu 
hospodaření příspěvkové organizace. 
Zmíněným zvláštním právním předpisem je zákon č. 320/ 2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých záko-
nů (dále jen zákon). V § 9 zákona je uvedeno, že územní sa-
mosprávné celky jednak kontrolují hospodaření s veřejnými 
prostředky u příspěvkových organizací ve své působnosti, jednak 
vykonávají veřejnosprávní kontrolu u žadatelů a příjemců veřej-
né finanční podpory, kterou jim poskytují. Zákon rozlišuje veřej-
nosprávní kontroly předběžné, průběžné a následné. Druhá část 
zákona se výhradně týká veřejnosprávní kontroly a upravuje pů-
sobnost kontrolních orgánů a procesní pravidla této kontroly. 
Na krajském úřadě zajišťují v souladu se zákonem předběžné a prů-
běžné veřejnosprávní kontroly zaměstnanci kraje, kteří jsou v rám-
ci finančního řízení odpovědní za rozpočet nebo za poskytování 
veřejné finanční podpory. Odbor kontroly krajského úřadu, kon-
krétně pracovníci oddělení veřejnosprávní kontroly, vykonávají 
následné veřejnosprávní kontroly.
Rada kraje Vysočina na zasedání dne 1. 4. 2008 projednala a svým 
usnesením vzala na vědomí zprávu o následných veřejnospráv-
ních kontrolách vykonaných odborem kontroly krajského úřadu 
v roce 2007. V tomto roce se uskutečnilo celkem 35 následných 
kontrol hospodaření příspěvkových organizací zřízených kra-
jem Vysočina. Kontroly byly zaměřeny na dodržování právních 
předpisů, schválených finančních plánů a pokynů zřizovatele 
a na ověření údajů o hospodaření s veřejnými prostředky. Bylo 
při nich zjištěno nedodržení některých obecně závazných práv-
ních předpisů, zejména v oblasti účetnictví, nakládání s majet-
kem, fungování vnitřního kontrolního systému, cestovních 
náhrad a vnitřních norem kontrolovaných osob. Ve čtyřech pří-
padech bylo konstatováno menší porušení rozpočtové kázně při 
použití fondu kulturních a sociálních potřeb příspěvkové orga-
nizace. Shrnutí nedostatků zjištěných při následných veřejno-
správních kontrolách u příspěvkových organizací v roce 2007 
je v členění podle jejich závažnosti k dispozici na internetových 
stránkách kraje Vysočina > Dokumenty odboru kontroly krajské-
ho úřadu.
U příjemců veřejných finančních podpor, poskytnutých z Fondu 
Vysočiny a z rozpočtu kraje, provedl odbor kontroly krajského 
úřadu v roce 2007 celkem 81 následných veřejnosprávních kont-
rol. Tyto kontroly byly zaměřeny na ověření dodržení podmínek 
poskytnutí podpor (povinností stanovených smlouvami) násled-
ně po ukončení realizace akcí a jejich závěrečném vyúčtování. 
Ve třech případech bylo kontrolními pracovníky zjištěno nedodr-
žení podmínek smlouvy o poskytnutí dotace, proto byly výsledky 
těchto kontrol předloženy do rady kraje.
Pravidelné provádění finančních kontrol je významným nástro-
jem přispívajícím ke správnému hospodaření příspěvkových 
organizací a k účelovému a efektivnímu využívání veřejných fi-

nančních prostředků poskytovaných z rozpočtů územních samo-
správných celků. Jak vyplývá ze zprávy Ministerstva financí 
o výsledcích finančních kontrol za rok 2007 (tato zpráva je kaž-
dý rok předkládána vládě a NKÚ), intenzita veřejnosprávních 
kontrol v územní samosprávě se zvyšuje, nicméně v souvislosti 
s omezenými kapacitními možnostmi řada obcí tyto kontroly ne-
provádí. Některé malé obce, které nemají žádného zaměstnance, 
zajišťují kontroly prostřednictvím externích auditorů nebo je pro-
vádějí členové finančních a kontrolních výborů zastupitelstev. 
Podle zprávy MF výsledky veřejnosprávních kontrol hospodaření 
často dokládají, že dlouhodobě trvají nedostatky v dodržování zá-
konů o rozpočtových pravidlech a o účetnictví a také při zadávání 
veřejných zakázek a v nastavení a správném fungování vnitřního 
kontrolního systému. Důležitost finančních kontrol je dána také 
obecným poznatkem Ministerstva vnitra, že nedostatky závaž-
nějšího charakteru jsou ve většině případů odhalovány až útvary 
finanční kontroly a již méně řídicím managementem.

 Michal Ňachaj, odbor kontroly
telefon: 564 602 701, e-mail: nachaj.m@kr-vysocina.cz

Následné veřejnosprávní kontroly 
vykonané krajským úřadem v roce 2007

Noviny Kraj Vysočina, me-
todický Zpravodaj a poprvé 
i Výroční zpráva Vysočiny 2006 
vydávané krajským úřadem 
pro obce a příspěvkové orga-
nizace v regionu potvrdily své 
kvality a získaly v rámci sou-
těže firemních publikací Zla-
tý středník ocenění RATED. 
Porota soutěže Zlatý střed-
ník v letošním pátém ročníku 
hodnotila 170 přihlášených 
tiskovin, závěrečných zpráv 
nebo prezentací.
Letos poprvé kraj do soutě-
že přihlásil svou 
Výroční zprávu 
roku 2006 a zís-
kal za ni ocenění 
RATED – stejně 
jako za Zpravo-
daj a dlouhodobě 
kvalitní zpracová-
ní novin Kraj Vy-
sočina, které jsou 
zdarma každý 
měsíc distribuovány do každé 
domácnosti v regionu. Zpra-
vodaj vychází měsíčně v ná-
kladu 1 700 kusů a čtenáři se  
mohou každý měsíc pravidelně 
na několika stranách seznámit 
s novinkami v legislativě: oblí-
bena je Metodická pomoc nebo 
odborné komentáře odborů 
krajského úřadu. Je naším cí-

lem podávat institucím našeho 
kraje kvalitní informace o dů-
ležitých novinkách a událos-
tech kvalitní formou. Krajský 
Zpravodaj je periodikum, je-
hož obsah se snažíme připra-
vovat srozumitelnou formou 
s maximální zárukou spoleh-
livosti informací. Pokud tedy 
mezi nabízenými informacemi 
ve Zpravodaji postrádáte coko-
li zajímavého nebo poučného, 
napište nám nebo se obrať-
te svými náměty na zástupce 
redakční rady na kontaktech 

uvedených pod 
příspěvkem. 
Zlatý středník 
je otevřená sou-
těž, která oceňuje 
a hodnotí firemní 
publikace urče-
né k reprezenta-
ci společnosti či 
prezentaci výrob-
ků nebo služeb 

společností a institucí působících 
v České republice. Vyhlašovate-
lem soutěže je PR Klub s pod-
porou Asociace Public Relations 
Agentur (APRA).

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

Zlatý středník: krajský Zpravodaj 
opět s hodnocením RATED
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Lednové číslo krajského Zpravodaje nabídlo čtenářům tohoto pe-
riodika možnost vyjádřit se k jeho formě i obsahu. Necelá dva-
cítka zpětných reakcí představuje pro autory Zpravodaje důležité 
podněty, které se budeme snažit v dalších číslech zohlednit. Níže 
čtenářům Zpravodaje nabízíme rozbor ze 16 doručených odpo-
vědí. 

– Ze zaslaných reakcí jasně vyplývá, že čtenáři mají zájem 
o konkrétní případy řešení určitých situací a nestačí jim pou-
ze obecný komentář

– Čtenáři ve Zpravodaji postrádají více upozornění na změny 
v legislativě, zejména týkající se základního školství, infor-
mace o čerpání dotací z EU a s tím související konkrétní rady 
a postupy k dosažení finančních podpor pro malé obce

– Většina reagujících čtenářů povazuje články ve Zpravodaji 
za srozumitelné

– Většině respondentů vyhovuje měsíční periodicita vydávání 
krajského Zpravodaje

– Jeden výtisk krajského Zpravodaje čte v průměru 1–5 pracov-
níků

– Ze strany adresátů nebyl vysloven žádný požadavek na navý-
šení zasílaného počtu kusů Zpravodaje

– 70,5 % zaslaných odpovědí potvrzuje, že využívá tiskové in-
formační kampaně zveřejňované ve Zpravodaji jako nástroje 
pro informování veřejnosti (jedná se o pozvánky na akce, od-
dělitelné informace pro vývěsky apod.), 29,5 % odpovědí bylo 
záporných

– Elektronická verze Zpravodaje zasílaná do e-mailových schrá-
nek  je zajímavou alternativou tiskové podoby pro šest z 16 re-
spondentů ankety

– Žádný z reagujících tazatelů si nestěžoval na absenci doručo-
vání Zpravodaje

Redakce děkuje všem, kteří si udělali čas a rozdělili se s námi 
o své zkušenosti se Zpravodajem. Velice si vážíme všech podně-
tů, připomínek i slov uznání.
Už v tomto čísle Zpravodaje se autoři příspěvků snažili maximál-
ně vyhovět požadavkům čtenářů. V dalších číslech budeme čtená-
řům přinášet více praktických – konkrétních informací, návodů 
a odkazů. Stále platí, že Zpravodaj má být jakousi kuchařkou pro 
své čtenáře. Rádi budeme zveřejňovat témata a příspěvky, o kte-
ré si napíšete, nebo se budeme věnovat tématům, která vás zají-
mají. V dohledné době sice nepočítáme s rozšířením Zpravodaje 
i do formy elektronického newsletteru, ale jeho tiskovou podobu 
můžete i nadále každý měsíc očekávat ve své poště.
Děkujeme vám za přízeň a  budeme se těšit na další úspěšnou spo-
lupráci.

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

Jaký chtějí mít čtenáři Zpravodaj? 
Závěry ankety
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Požadavky obcí na dotace překračují 
možnosti ROP Jihovýchod

Regionální rada Jihovýchod uzavřela 31. března 2008 další kolo 
výzev k předkládání projektů žádajících o dotace z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Regionálního ope-
račního programu Jihovýchod. V rámci prioritní osy 3 – Udržitelný 
rozvoj měst a venkovských sídel se jednalo o dvě oblasti podpory:
3.2 Rozvoj regionálních středisek (pro obce střední velikosti 
s 5 000– 49 999 obyvateli a města Pohořelice a Židlochovice);
3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel (pro malé obce nad 
500 obyvatel).
Za předpokladu, že projekt bude realizován na správním území 
těchto obcí, mohou být dalšími příjemci dotací organizace zři-
zované nebo zakládané těmito obcemi, nestátní neziskové orga-

(pokračování na další straně)
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nizace, vzdělávací instituce, malí a střední podnikatelé. Projekty 
se týkají úprav veřejných prostranství, výstavby a technického 
zhodnocení škol, zdravotnických zařízení, zařízení neziskové so-
ciální péče, objektů pro kulturu, sport a práci s dětmi a mládeží, 
regenerace brownfields, výstavby místních datových sítí apod.

Výzva byla vypsána 17. prosince 2007. Průběh konzultací již 
nasvědčoval o velkém zájmu obcí, avšak celkový objem po-
žadovaných finančních prostředků na investiční projekty obcí 
je ohromující – trojnásobně (3.2) a šestinásobně (3.3) překračuje alo-
kace vyčleněné na tuto výzvu a finanční možnosti celého programo-
vého období 2007–2013 překračuje o 19 % (3.2) a o 59 % (3.3). 
Cílem oblasti podpory Rozvoj regionální středisek (3.2) je posilovat 
jejich úlohu jako dalších významných rozvojových center regionu 
Jihovýchod. Registrováno bylo 65 projektů o celkovém finančním 
objemu přes 1,74 miliardy korun. Alokace 570 milionů korun vyčle-
něná pro střední obce na tuto výzvu byla překročena trojnásobně. 
Ještě větší konkurence nastala v oblasti podpory Rozvoj a sta-
bilizace venkovských sídel (3.3): 129 projektů žádá o více než 
1,77 miliardy korun, čímž je alokace 270 milionů vyčleněná 
na výzvu překročena 6,5násobně. Cílem této oblasti podpory 
je udržitelný rozvoj a stabilizace venkovských sídel a zvýšení je-
jich atraktivity pro život.
Poslední uzavřené kolo potvrdilo výsledky prvních výzev – im-
plementační systém je nastaven funkčně: přetlak projektů žádají-
cích o dotace umožňuje vybrat nejkvalitnější z nich.
Celkový počet 400 registrovaných projektů žádá prostřednictvím 
ROP Jihovýchod o dotace ve výši přibližně 7 mld. korun. Další vý-
zva k předkládání projektů je plánována na začátek května 2008.
Z Vysočiny je registrováno z tohoto kola výzvy celkem 70 projek-
tů: 25 projektů z oblasti podpory 3.2 a 45 projektů z oblasti pod-
pory 3.3. Největší objem finančních prostředků je požadován pro 
sportovní a kulturní zařízení a na úpravy veřejných prostranství. 
Projekty nyní procházejí formálním hodnocením a hodnocením 
přijatelnosti, poté jim experti přidělí bodové ohodnocení dle kri-
térií zveřejněných na www.jihovychod.cz. Projekty z tohoto kola 
výzvy schválené pro získání dotací prostřednictvím ROP JV bu-
dou známy koncem června 2008 po odsouhlasení Výborem Re-
gionální rady.
Více informací na www.jihovychod.cz. 

 Milena Marešová, Úřad Regionální rady regionu soudržnos-
ti Jihovýchod
telefon: 532 193 552, 736 473 813, e-mail: maresova@jihovychod.cz
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V roce 2007 se odbor informa-
tiky stal partnerem v projektu 
eParticipate, který je spolufi-
nancován z programu eTen. 
V rámci tohoto projektu bylo 
pořízeno speciální přenosové 
zařízení a instalovány celkem 
tři videokamery v kongreso-
vém sále KrÚ kraje Vysočina, 
odkud jsou pravidelně přená-
šeny videopřenosy z jednání 
zastupitelstva kraje. 
Jelikož má zařízení mobil-
ní charakter, bylo možné pre-
zentovat v rámci konference 
ISSS danou technologii nejen 
na stánku kraje Vysočina, kde 
si zájemci mohli prohlédnout, 
jak zařízení funguje, ale i ho 
přímo předvést v praxi v před-
náškovém sále. Přímý přenos 
z konference ISSS probíhal 
z Visegrádského salonku, kde 
zazněla mimo jiné i prezen-
tace Václava Jáchima z od-
boru informatiky KrÚ, který 
je kontaktní osobou v projektu 
eParticipate a jenž představil 

účastníkům konference blí-
že problematiku videopřenosů 
v prostředí samospráv. 
Záznam všech přednášek z blo-
ku elektronizace samospráv 
je ke zhlédnutí k dispozici 
v archivu na adrese www.kr-
vysocina.cz/tv > ISSS2008. 
Díky mobilitě zařízení je mož-
né vyhovět i dalším zájemcům 
o videopřenosy; tuto možnost 
již několikrát využilo pro pře-
nos zasedání zastupitelstva sta-
tutární město Jihlava a město 
Nové Město na Moravě.
Další online videopřenos z jed-
nání zastupitelstva kraje Vyso-
čina se bude konat 13. května 
2008, paralelně probíhají jed-
nání o zprostředkování této 
služby pro další města naše-
ho kraje.
Více informací vám poskytne:

 Václav Jáchim, odbor in-
formatiky
telefon: 564 602 346, e-mail: 
jachim.v@kr-vysocina.cz

Videopřenosy z prostředí samospráv 
kraje Vysočina

Odbor informatiky

Kraj Vysočina zpracoval v samostatné působnosti Plán odpado-
vého hospodářství kraje Vysočina, který byl schválen zastupitel-
stvem kraje v červenci 2004. Z tohoto plánu vyplývají povinnosti 
naplňovat cíle v oblasti třídění odpadů a omezování skládková-

Pět let spolupráce kraje Vysočina 
se společností EKO-KOM, a. s.

(pokračování na další straně)
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Usnesení 0053/02/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje upravený program 
jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 25. 3. 2008
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0054/02/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje volí Jaroslavu Bambasovou, 
Ing. Jiřího Ježe ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 2/2008.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 25. 3. 2008
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0055/02/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí zprávu 
o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje, termín: 25. 3. 2008
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 0056/02/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci 
o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitelka krajského úřadu, termín: 25. 3. 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0057/02/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Zásady Zastupi-
telstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého 
majetku v kraji Vysočina v roce 2008 dle materiálu ZK-02-2008-04, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0058/02/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje volí pana Ing. Petra Kociá-
na do funkce přísedícího Krajského soudu v Brně.
odpovědnost: hejtman kraje, OSH, termín: 25. 3. 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0059/02/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje zřizuje Výbor pro udělová-
ní medailí kraje Vysočina, schvaluje Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro 
udělování medailí kraje Vysočina – dle materiálu ZK-02-2008-06, př. 1, jmenuje 
předsedu, místopředsedu a další členy Výboru pro udělování medailí kraje Vy-
sočina s účinností od 25. 3. 2008 z tomto složení: ■ Předseda výboru: Ivo Ro-
hovský ■ Místopředseda výboru: Ladislav Jirků ■ Další členové výboru: Marie 
Černá, Pavel Heřman, Jaroslav Hulák, Horymír Kubíček, Zdeněk Ryšavý, Jan 
Slámečka, Jaroslav Svoboda, Jiří Šmrha, Simeona Zikmundová.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 25. 3. 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 0060/02/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout do-
taci obci Číchov, IČ 545643, ve výši 118 715 Kč na zpracování dokumentace pro 
územní řízení pro stavbu mostu přes řeku Jihlavu – napojení obce ze silnice 
č. III/40510 dle materiálu ZK-02-2008-07, př. 2, schvaluje rozpočtové opatření 
spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a integrovaný záchranný systém, 
§ 5269 Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy, o část-
ku 118 715 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 
Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva, o stejnou 
částku 118 715 Kč za účelem poskytnutí dotace obci Číchov, IČ 545643, na zpra-
cování dokumentace pro územní řízení pro stavbu mostu přes řeku Jihlavu – na-
pojení obce ze silnice č. III/40510 dle materiálu ZK-02-2008-07, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 31. 5. 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0061/02/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Dodatek č. 1 
Smlouvy o spolupráci mezi krajem Vysočina a Zakarpatskou oblastí Ukrajiny 
dle materiálu ZK-02-2008-08, př. 2.
odpovědnost: OSH, termín: 25. 3. 2008
snesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva kraje
č. 2/2008 konaného dne 25. 3. 2008 

ní. Stejným cílem je vázána také autorizovaná obalová společnost 
EKO-KOM, a. s., jíž ze zákona č. 477/2001 Sb., o obalech, vyplý-
vají povinnosti v oblasti třídění využitelných složek obalového 
odpadu. V roce 2004 uzavřel kraj Vysočina se společností EKO-
-KOM, a. s., smlouvu o pilotním projektu „Intenzifikace odděle-
ného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich 
obalové složky“. 
Shrnutí spolupráce podle tematických okruhů a přehled letošních 
aktivit je následující:
KONCEPČNÍ MATERIÁLY – Analýza stavu nakládání s ko-
munálním odpadem v kraji Vysočina a Návrh realizace integro-
vaného systému tříděného sběru využitelných složek KO v obcích 
za období 2003 a 2004 zmapovaly produkci, výtěžnosti a vyba-
venost jednotlivých obcí k oddělenému sběru využitelných složek 
KO současně s doporučeními na technické a organizační řešení. 
POSÍLENÍ SYSTÉMU ODDĚLENÉHO SBĚRU – prostřed-
nictvím grantových programů Fondu Vysočiny. Nejžádanějším se stal 
GP Systém sběru a třídění odpadu, kdy za období 2003–2007 při-
šlo 602 žádostí, z nichž podpořeno bylo 62,8 %. Do nádob na od-
dělený sběr, vybavení sběrných dvorů a místních informačních 
kampaní bylo celkem investováno 44,2 mil. Kč. Kraj Vysočina 
se na této částce podílel 7,2 mil. Kč, společnost EKO-KOM, a. s., 
částkou 10,1 mil. Kč a podíl žadatelů činil 26,9 mil. Kč. V le-
tošním roce předpokládáme vyhlášení GP Rekultivace starých 
skládek 2008 s alokací 3 mil. Kč; GP Bioodpady 2008 s aloka-
cí 1,5 mil. Kč a společnost EKO-KOM, a. s., rozšíří sběrnou síť 
v kraji nádobami na tříděný sběr v hodnotě 3 mil. Kč, které for-
mou smlouvy o bezplatné výpůjčce pronajme vybraným obcím 
dle svého rozhodnutí. V roce 2004 a 2007 proběhly PRŮZKU-

MY VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ. Podstatnými výstupy byla zjiš-
tění, že vzrostl podíl tříděného odpadu na celkovém množství 
vyprodukovaného odpadu na osobu (skla, papíru, plastu, nápo-
jových kartonů a kovu ze 32,99 kg na 46,89 kg), zvýšil se zá-
jem občanů o informace týkající se nakládání s komunálními 
odpady (KO). S vyšším počtem nádob na oddělený sběr využi-
telných složek KO (o 30 %) se zkrátila „donášková vzdálenost“ 
odpadu do kontejnerů. KRAJSKÉ KOMUNIKAČNÍ KAM-
PANĚ probíhají od roku 2005. Nesou poselství, že třídění odpa-
du je potřebné, snadné, dostupné a je součástí moderního způsobu 
života. Nejznámějšími dílčími aktivitami byly startovací balíč-
ky do domácností, články o třídění v novinách, CD pro starosty 
obcí, putovní výstavy a soutěže pro obce, občany a školy. V le-
tošním roce bude kampaň pokračovat. Každoroční ŠKOLENÍ pro 
zastupitele a pracovníky úřadů v oblasti odpadového hospodář-
ství má za úkol informovat o novinkách v legislativě odpadového 
hospodářství, o možnostech dotací na spolufinancování projektů 
a předává praktické zkušenosti s řízením odpadového hospodář-
ství. SOUTĚŽ OBCÍ bude v letošním roce rovněž pokračovat, 
a to třetím rokem. Porovnávání efektivity sběru, množství a dru-
hů vytříděných odpadů v obcích rozdělených do velikostních ka-
tegorií obohatí i vedlejší soutěže.
Více informací o výstupech dílčích částí projektu kraje Vy-
sočina se společností EKO-KOM, a. s., naleznete na www.kr-
vysocina.cz/www/zivotniprostredi; www.tridime-vysocina.cz; 
www.fondvysociny.cz nebo www.mytridimenejlepe.cz.

 Eva Navrátilová, odbor životního prostředí
telefon: 564 602 522, e-mail: navratilova.e@kr-vysocina.cz 
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Usnesení 0062/02/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout mě-
síční odměnu neuvolněným členům Zastupitelstva kraje Vysočina v maximální 
výši dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům za-
stupitelstev, ve znění nařízení vlády č. 79/2008 Sb., s účinností ode dne vyhlášení 
nařízení vlády č. 79/2008 Sb.
odpovědnost: OSH, OSŘKŽÚ (personální oddělení), termín: 25. 3. 2008
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0063/02/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje souhlasí s projednáváním 
bodu 10 dnešního zasedání bez odložení.
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 0064/02/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje prohlašuje 1. že přítom-
nost zařízení jaderné energetiky na území Vysočiny a existence energetické-
ho uzlu Jaderná elektrárna Dukovany – Hydroelektrárna Dalešice jsou pro 
kraj Vysočina, a zejména pro obce v okolí tohoto uzlu, významné a přínosné, 
a to především z hlediska zaměstnanosti, hospodářské situace regionu i kvality 
a dalšího rozvoje lidských zdrojů 2. že případné ukončení provozu Jaderné elek-
trárny Dukovany by způsobilo v jejím širším okolí zásadní otřes s jednoznač-
ně nepříznivými důsledky zejména v rovině sociální, ekonomické a v rovině 
vzdělanostní struktury obyvatelstva, vyjadřuje podporu 3. zachování provozu 
technologického zařízení Jaderné elektrárny Dukovany v mezích technických 
limitů jeho bezpečné funkce 4. včasnému provedení obnovy výrobních kapacit 
Jaderné elektrárny Dukovany výstavbou a instalací nových tak, aby byly v do-
statečném předstihu před odstavením stávajících bloků vytvořeny podmínky 
pro kontinuální náhradu jejich výkonu bez poklesu produkce, 5. záměru roz-
voje výrobních kapacit s cílem zvýšit dle přírodních podmínek, kapacit zdrojů 
a technických možností produkci elektrické energie v uzlu Jaderná elektrárna 
Dukovany – Hydroelektrárna Malešice, považuje za potřebné, 6. aby provo-
zovatel energetického uzlu (společnost ČEZ, a. s.) a jeho akcionáři postupovali 
v úzké spolupráci a v partnerském vztahu s krajem Vysočina a aby zabezpečili 
plnou kompenzaci každé újmy způsobené investiční činností 7. aby pokračovala 
a rozvíjela se spolupráce provozovatele energetického uzlu Jaderná elektrárna 
Dukovany–Hydroelektrárna Dalešice i jeho akcionářů s místními a územními 
samosprávami a dalšími subjekty v širším okolí Jaderné elektrárny Dukovany, 
zejména s obcemi, na jejichž území byla tato elektroenergetická zařízení vybu-
dována, a s obcemi, jejichž území je dotčeno zónou havarijního plánování, příp. 
s obcemi, které vytvářejí pro pracovníky obsluhující energetický uzel zázemí, 8. 
aby byla systémově vyřešena otázka podpory ze strany investora, provozovatele 
jaderného energetického zařízení i jeho akcionářů vůči okolnímu území, 9. aby 
provozovatel Jaderné elektrárny Dukovany a jeho akcionáři v přiměřeném roz-
sahu podporovali kraj Vysočina formou partnerství a spolupráce s orgány kra-
je, a to zejména v oblasti rozvoje kraje a v oblasti činnosti jeho orgánů (rozvoj 
podnikání, turismu, podpora zvlášť významných akcí pořádaných za podpory 
kraje na jeho území – veřejné akce kulturní, společenské, sportovní či vzdělá-
vací povahy), 10. aby provozovatel Jaderné elektrárny Dukovany v přiměřeném 
rozsahu poskytoval podporu institucím a vzdělávacím zařízením veřejné a pří-
padně i soukromé povahy (zejména vysokým školám) působícím v kraji Vy-
sočina v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu, a to zejména v oblasti lidských 
zdrojů, 11. aby pokračovala a rozvíjela se soustavná spolupráce provozovatele 
Jaderné elektrárny Dukovany s veřejností orientovaná na osvětu (zprostředko-
vávání objektivních informací) zejména se zaměřením na problematiku ener-
getické situace České republiky, na problematiku jaderné energetiky, jejích 
přínosů, negativ a rizik, a především na problematiku bezpečnosti provozu Ja-
derné elektrárny Dukovany, 12. aby provozovatel Jaderné elektrárny Dukova-
ny a jeho akcionáři zvážili a případně přehodnotili záměr budovat na Vysočině 
a na s ní souvisejících katastrálních územích větrné elektrárny a jejich parky 
případně jiné zdroje elektrické energie s velmi problematickým národohospo-
dářským efektem, a to ve všech lokalitách, kde by mohly přinášet svojí existen-
cí a provozem nová rizika a negativně ovlivňovat základní hodnoty a charakter 
Vysočiny (především krajinný ráz, přírodní prostředí), požaduje, 13. aby pro-
vozovatel energetického uzlu (společnost ČEZ, a. s.) a jeho akcionáři v případě 
jakékoliv rozsáhlé investiční akce v Jaderné elektrárně Dukovany garantova-
li citlivý a šetrný přístup všech dodavatelů k obyvatelům regionu, k životnímu 
prostředí i k technické infrastruktuře území, 14. aby byla provozu zejména ja-
derných zdrojů energie věnována nadále nejvyšší možná pozornost zajišťující 
bezpečnost zařízení pro občany a životní prostředí kraje Vysočina a celé České 
republiky, 15. aby v žádném případě toto usnesení nebylo chápáno jako podpůr-
né stanovisko k záměru výstavby hlubinného úložiště radioaktivního odpadu 
na území kraje Vysočina, ukládá 16. Radě kraje Vysočina podpořit vytvoření 
podmínek pro budoucí realizaci obnovy a rozvoje Jaderné elektrárny Dukova-
ny ve strategických a plánovacích dokumentech kraje Vysočina, zejména v Zá-
sadách územního rozvoje kraje Vysočina, doporučuje 17. všem orgánům kraje 
Vysočina prosazovat vytváření podmínek pro budoucí realizaci obnovy a rozvo-
je Jaderné elektrárny Dukovany ve všech strategických a plánovacích dokumen-

tech na všech úrovních přijímaných mimo kraj Vysočina a jeho orgány, ukládá 
■ hejtmanovi kraje Vysočina projednat očekávání dle částí usnesení č. 3 až 12 
a požadavky dle části usnesení č. 13 až 15 s vedením provozovatele Jader-
né elektrárny Dukovany (společností ČEZ, a. s.) a s jeho hlavními akcionáři, 
a to s cílem vydat společné prohlášení kraje Vysočina, provozovatele jaderné 
elektrárny a jeho akcionářů ve smyslu částí usnesení č. 1 až 17 ■ hejtmanovi 
kraje Vysočina projednat problematiku budoucnosti Jaderné elektrárny Duko-
vany s hejtmanem a případně i širší reprezentací samosprávy Jihomoravského 
kraje s cílem dosáhnout dle možností vyjádření společné podpory Jihomorav-
ského kraje a kraje Vysočina pro zachování provozu technologického zařízení, 
včasné provedení obnovy výrobních kapacit a pro záměr rozvoje výrobních ka-
pacit Jaderné elektrárny Dukovany, to vše zároveň s cílem dosáhnout koordino-
vaného postupu obou krajů v této záležitosti.
odpovědnost: hejtman, rada kraje, OSH, OÚPSŘ, ORR, termín: 30. 09. 2008
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 0065/02/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí „Zprávu 
o čerpání rozpočtu kraje v období leden–prosinec 2007“ dle materiálů ZK-02-
2008-11, př. 1, a ZK-02-2008-11, př. 2.
odpovědnost: odbor ekonomický, termín: 25. březen 2008
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0066/02/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem 
pozemek par. č. 1398/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 059 m², 
dle GP č. 211-4824/2007, v k. ú. a obci Řásná, z vlastnictví kraje Vysočina 
do vlastnictví obce Řásná, schvaluje dodatek č. 202 Zřizovací listiny Krajské 
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-
2008-12, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2008
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0067/02/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ převést darem 
pozemek par. č. 892 – ostatní plocha, silnice o výměře 16 233 m² v k. ú. a obci 
Mastník z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Mastník ■ nabýt darem 
pozemky par. č. 918/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 511 m² 
a par. č. 918/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 473 m² v k. ú. a obci 
Mastník z vlastnictví obce Mastník do vlastnictví kraje Vysočina, schvaluje do-
datek č. 205 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěv-
kové organizace, dle materiálu ZK-02-2008-13, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: duben 2008
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0068/02/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ převést da-
rem díly „b“ o výměře 2 m² a „d“ o výměře 142 m² oddělené z pozemku par. 
č. 1792 – ostatní plocha, ostatní komunikace a díly „c“ o výměře 167 m² a „m“ 
o výměře 269 m² z pozemku par. č. 2284/1 – ostatní plocha, ostatní komuni-
kace v k. ú. a obci Vícenice u Náměště nad Oslavou z vlastnictví kraje Vysoči-
na do vlastnictví obce Vícenice u Náměště nad Oslavou ■ nabýt darem díl „a“ 
o výměře 11 m² oddělený z pozemku par. č. 510/1 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace v k. ú. a obci Vícenice u Náměště nad Oslavou z vlastnictví obce 
Vícenice u Náměště nad Oslavou do vlastnictví kraje Vysočina, schvaluje doda-
tek č. 206 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové 
organizace, dle materiálu ZK-02-2008-14, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: duben 2008
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0069/02/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem 
pozemky par. č. 773/8 o výměře 157 m², par. č. 773/9 o výměře 162 m² a par. 
č. 773/10 o výměře 67 m², zaměřené geometrickým plánem č. 106-396/2007 z po-
zemku PK par. č. 773 díl 1, vše v k. ú. a obci Koberovice, z vlastnictví kraje Vyso-
čina do vlastnictví obce Koberovice, schvaluje dodatek č. 207 Zřizovací listiny 
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu 
ZK-02-2008-15, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: duben 2008
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0070/02/2008/ZK – V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva 
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 dis-
pozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 8. 2008
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0071/02/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem 
pozemky par. č. 212/110 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 38 m² 
a par. č. 212/92 ostatní plocha, silnice o výměře 123 m² v k. ú. a obci Želiv nově 
zaměřené geometrickým plánem č. 484-402-2006 v k. ú. a obci Želiv z vlastnic-
tví kraje Vysočina do vlastnictví obce Želiv, schvaluje dodatek č. 209 Zřizovací 
listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle ma-
teriálu ZK-02-2008-17, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: květen 2008
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0072/02/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje bezúplatně pře-
vést pozemek par. č. 204/4 lesní pozemek o výměře 37 m² v k. ú. Dobrá a obci 
Přibyslav z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví České republiky a přísluš-
nosti hospodaření Ředitelství silnic a dálnic ČR, schvaluje dodatek č. 210 Zřizo-
vací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle 
materiálu ZK-02-2008-18, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: květen 2008
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0073/02/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ převést da-
rem pozemek par. č. 1564/9 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 142 m² 
v k. ú. a obci Nové Veselí oddělený geometrickým plánem č. 479-100/2004 z po-
zemku par. č. 1564/1 v k. ú. a obci Nové Veselí z vlastnictví kraje Vysočina 
do vlastnictví městyse Nové Veselí ■ nabýt darem pozemky par. č. 1591/9 ostat-
ní plocha, ostatní komunikace o výměře 68 m², a par. č. 1591/10 ostatní plocha, 
ostatní komunikace o výměře 55 m² v k. ú. a obci Nové Veselí oddělené geomet-
rickým plánem č. 479-100/2004 z pozemku par. č. 1591/5 v k. ú. a obci Nové Ve-
selí z vlastnictví městyse Nové Veselí do vlastnictví kraje Vysočina ■ schvaluje 
■ dodatek č. 211 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, pří-
spěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2008-19, př. 1 ■ dodatek č. 212 Zřizo-
vací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle 
materiálu ZK-02-2008-19, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: květen 2008
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0074/02/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ nabýt darem 
pozemky dle materiálu ZK-02-2008-20, př. 1, z vlastnictví města Velké Meziří-
čí do vlastnictví kraje Vysočina ■ převést darem pozemky dle materiálu ZK-02-
2008-20, př. 2, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí, 
schvaluje ■ dodatek č. 213 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vy-
sočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2008-20, př. 3 ■ dodatek 
č. 214 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové or-
ganizace, dle materiálu ZK-02-2008-20, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 7. 2008
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0075/02/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt darem 
pozemek par. č. 3580/4 – travní plocha o výměře 141 m², oddělený GP č.2040-
1/2008 z pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci – původ PK par. č. 2473 
v k. ú. a obci Nové Město na Moravě z vlastnictví společnosti PLAZMATECH 
SYSTEMS, s. r. o., Lidická 692/5, Brno, Veveří, IČ: 25997521, do vlastnictví kra-
je Vysočina, schvaluje dodatek č. 215 Zřizovací listiny Krajské správy a údržba 
silnic Vysočiny dle materiálu ZK-02-2008-21, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2008
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0076/02/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem 
pozemek par. č. 605/4 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 252 m², odděle-
ný GP č. 105-119/2007 z pozemku vedeného v ZE – původ PK par. č. 605 v k. ú. 
Klášter u Vilémova, obec Vilémov, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví 
městyse Vilémov, schvaluje dodatek č. 216 Zřizovací listiny Zřizovací listiny 
Krajské správy a údržba silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu 
ZK-02-2008-22, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2008
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0077/02/2008/ZK – V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva 
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 dis-
pozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: prosinec 2008
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0078/02/2008/ZK – V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva 
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 dis-
pozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: prosinec 2008
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0079/02/2008/ZK – V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva 
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 dis-
pozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: květen 2008
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0080/02/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlou-
vy o budoucích kupních smlouvách na budoucí výkup pozemků pro stavbu „III/
3993 Naloučany – most ev. č. 3993-1“ v rozsahu dle materiálu ZK-02-2008-26, př. 
1, za ceny zjištěné podle platného cenového předpisu v době převodu.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: květen 2008
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0081/02/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje bezúplatně na-
být pozemky dle materiálu ZK-02-2008-27upr1, př. 1upr1, 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. 12. 2008 
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0082/02/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt koupí po-
zemky pro akci „II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 3. stavba, 6. etapa“ v rozsahu 
a podmínek dle materiálu ZK-02-2008-28, př. 1, do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0083/02/2008/ZK – V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva 
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 dis-
pozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: prosinec 2008
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0084/02/2008/ZK – V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva 
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 dis-
pozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 9. 2008
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0085/02/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje vydává na základě poža-
davku Pozemkového fondu ČR stanovisko: „Zastupitelstvo kraje Vysočina po-
tvrzuje, že pozemek par. č. 2041 o výměře 6 294 m², v obci a k. ú. Nová Ves 
u Chotěboře, požadovaný k bezúplatnému převodu z Pozemkového fondu ČR 
do vlastnictví kraje Vysočina pro činnost příspěvkové organizace Dětský domov 
Nová Ves u Chotěboře 1, zařazené do sítě předškolních zařízení, škol a školských 
zařízení, je pro tento subjekt nezbytný a že převod nemovitosti pro tento subjekt 
je i ve výhledu v souladu s koncepcí školství kraje.“
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 15. 4. 2008
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0086/02/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlou-
vu o budoucí smlouvě darovací mezi společností CIPRES FILTR BRNO, s. r. o., 
Rebešovická 13, Brno, IČ: 46976531, a krajem Vysočina, v níž se tato společnost 
jako investor stavby „Odstranění bodové závady silnice III/4056 v obci Chlís-
tov“ zaváže po realizaci stavby a její kolaudaci bezúplatně tuto stavbu převést 
do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2008
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0087/02/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt darem po-
zemek par. č. 1/2 – ostatní plocha, zeleň o výměře 222 m² v k. ú. Mitrov a obci 
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Strážek, dle GP č. 55-300/2006, z vlastnictví městyse Strážek do vlastnictví kra-
je Vysočina, schvaluje dodatek č. 3 Zřizovací listiny Domova důchodců Mitrov, 
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2008-33, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 7. 2008
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0088/02/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje rozhodnout 
převést darem pozemek par. č. 487/2 – vodní plocha o výměře 5 984 m², včetně 
stavby rybníka v k. ú. Proseč u Pošné, obec Pošná, z vlastnictví kraje Vysočina 
do vlastnictví obce Pošná, schvaluje dodatek č. 3 Zřizovací listiny Domova dů-
chodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace, dle materiálu ZK-02-2008-34, 
př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2008
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0089/02/2008/ZK – V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva 
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 dis-
pozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: květen 2008
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0090/02/2008/ZK – V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva 
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 dis-
pozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: květen 2008
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0091/02/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ dodatek č. 8 
Zřizovací listiny Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč 
nad Sázavou dle materiálu ZK-02-2008-37, př. 1 ■ dodatek č. 4 Zřizovací listi-
ny Základní umělecké školy, Ledeč nad Sázavou, Na Mizerově 82, dle materiálu 
ZK-02-2008-37, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: květen 2008
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0092/02/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtové opat-
ření spočívající ve zvýšení kapitoly Nemovitý majetek, položky Investice 
ve školství, § 3123 Střední odborná učiliště a učiliště, rozpočtu akce „Obchodní 
akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod – stavební úpravy II. etapa“ o částku 
3 000 tis. Kč a snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti 
j. n., položky Nespecifikovaná rezerva, o stejnou částku.
odpovědnost: odbor ekonomický, odbor majetkový, termín: 4. 4. 2008
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0093/02/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtové opat-
ření spočívající ve zvýšení rozpočtu kapitoly Nemovitý majetek, položky Výdaje 
spojené s majetkem kraje, § 3639 Komunální služby a územní rozvoj j. n., o část-
ku 5 000 tis. Kč a snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti 
j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku určenou na pořízení geo-
metrického zaměření úseků silnic II. a III. třídy pro následné výkupy nevypořá-
daných pozemků pod těmito silnicemi.
odpovědnost: odbor ekonomický, odbor majetkový, termín: 4. 4. 2008
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0094/02/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ doplnit usne-
sení 0317/05/2007/ZK o dohodu o splátkách kupní ceny 20 000 000 Kč (resp. 
19 980 000 Kč) tak, že cena bude hrazena formou 3 splátek ve výši 5 000 000 Kč 
a jedné splátky ve výši 4 980 000 Kč vždy k 30. 6. a 31. 12. příslušného roku, 
nejpozději do 31. 12. 2009 ■ vyhradit si v souladu s ustanovením § 37 záko-
na č. 129/ 2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, pravomoc rozhod-
nout uzavřít zástavní smlouvu mezi krajem Vysočina jako zástavním věřitelem 
a společností AGROSTROJ Pelhřimov, a. s, sídlo Pelhřimov, U nádraží 1967, 
IČ: 00009971, jako zástavcem ■ uzavřít zástavní smlouvu mezi krajem Vyso-
čina jako zástavním věřitelem a společností AGROSTROJ Pelhřimov, a. s, sídlo 
Pelhřimov, U nádraží 1967, IČ: 00009971, jako zástavcem k zajištění kupní ceny 
ve výši 20 000 000 Kč, resp. 19 980 000 Kč dle materiálu ZK-02-2008-38, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 5. 2008
Usnesení bylo přijato 26 hlasy, proti 0, zdrželo se 9.

Usnesení 0095/02/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout do-
taci Obci Puklice ve výši 199 415 Kč na opravu silnice III/4051 v obci Puklice 
dle materiálu ZK-02-2008-41, schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvý-
šení kapitoly Doprava, § 2212 – Silnice o částku 199 500 Kč při současném sní-
žení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položka Nespecifikovaná rezerva, § 6409 
Ostatní činnosti jinde nezařazené, o stejnou částku 199 500 Kč určenou na po-
skytnutí dotace Obci Puklice na opravu silnice III/4051 v obci Puklice dle ma-
teriálu ZK-02-2008-41.
odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ekonomický, ter-
mín: 31. března 2008
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 0096/02/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ neposkytnout 
požadovanou dotaci ve výši 368 830 Kč obci Kostelec pro nesplnění podmínek pro 
poskytnutí dotace ■ poskytnout dotace obcím na dětská dopravní hřiště v rámci ka-
pitoly Doprava, § 2223 Bezpečnost silničního provozu v celkové výši 1 546 904 Kč 
podle „Zásad pro poskytování dotací na dětská dopravní hřiště č. 03/ 06“ a dle ma-
teriálu ZK-02-2008-42, př. 1 schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvýše-
ní kapitoly Doprava, § 2223 Bezpečnost silničního provozu, o částku 47 000 Kč 
za účelem zajištění potřebných zdrojů na poskytnutí dotací obcím na dětská dopravní 
hřiště při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položka Nespecifikova-
ná rezerva, § 6409 Ostatní činnosti j. n., o stejnou částku 47 000 Kč.
odpovědnost: ODSH, OE, termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0097/02/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje převod finanč-
ních prostředků z Fondu strategických rezerv ve výši max. 12 mil. Kč na zvláštní 
účet kraje určený na financování projektu „Severojižní propojení kraje Vysoči-
na – 2“ s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální 
potřeby projektu.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, termín: 24. 4. 2008
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 1, zdržel se 0.

Usnesení 0098/02/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout do-
tace v rámci kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje 
Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji 
Vysočina pro období 2007–2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly 
jejich využití ve znění Dodatku č. 1 a 2 podle materiálu ZK-02-2008-44, př. 1 
a materiálu ZK-02-2008-44, př. 2.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický 
odbor, termín: 25. 3. 2008
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0099/02/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést fi-
nanční prostředky ve výši 1 549 289 Kč z Fondu strategických rezerv Vysočiny 
na zvláštní účet projektu Zkvalitnění systému informování turistů v kraji Vyso-
čina, č. ú. 4200108006/6800.
odpovědnost: ORR, termín: 30. 6. 2008
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0100/02/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout z ka-
pitoly Regionální rozvoj, § 3699 Územní rozvoj – Program obnovy venkova dota-
ce obcím uvedeným v materiálu ZK-02-2008-46, př. 1, v maximální výši uvedené 
v materiálu ZK-02-2008-46, př. 1, za podmínek stanovených v Zásadách Zastu-
pitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje Vy-
sočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, ekonomický odbor, termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0101/02/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje podporuje konání těchto 
dvou akcí v kraji Vysočina ■ Neformální zasedání Skupiny na vysoké úrovni 
pro energetiku v termínu 22.–24. dubna 2009 ■ Setkání generálních ředitelů 
zodpovědných za lesy EU v termínu 23.–26. června 2009, prohlašuje ■ že kraj 
Vysočina obě výše popsané akce zajistí jako spolupořadatel ve spolupráci s pří-
slušnými resortními ministerstvy (MPO ČR a MZe ČR), a to na požadované 
úrovni ■ že se kraj Vysočina zavazuje nést v případě potřeby přiměřenou část 
finančních výdajů (nákladů) souvisejících s pořádáním těchto dvou akcí (např. 
nákladů na doprovodný společenský, kulturní i edukativní program pro účastní-
ky akce, na společnou dopravu účastníků akce z letiště do místa konání a zpět, 
na společnou dopravu účastníků akce v jejím průběhu, nákladů na informování 
veřejnosti, na společné setkání s reprezentanty kraje apod.) ■ že se kraj Vysočina 
zavazuje zajistit pro pořádání těchto dvou akcí přiměřené personální zdroje (or-
ganizační personál, hostesky, informační a průvodcovská služba).
odpovědnost: OSH, termín: 25. 3. 2008
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 1, zdrželo se 7.
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Usnesení 0102/02/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí postup při aktu-
alizaci Územní energetické koncepce kraje Vysočina dle materiálu ZK-02-2008-48.
odpovědnost: ORR, termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0103/02/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje změnu objemu fi-
nancování grantových schémat realizovaných v rámci SROP ■ Grantové schéma 
na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vyso-
čina v rámci opatření 1.1 SROP dle materiálu ZK-02-2008-49, př. 2 ■ Grantové 
schéma na podporu malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regi-
onech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1 SROP dle materiálu ZK-02-2008-49, 
př. 3 ■ grantové schéma Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004–2006 
v rámci podopatření opatření 3.2 SROP dle materiálu ZK-02-2008-49, př. 4 ■ 
grantové schéma Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kra-
ji Vysočina v rámci podopatření 4.1.2 SROP dle materiálu ZK-02-2008-49, př. 5 
■ grantové schéma Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu 
v kraji Vysočina v rámci podopatření 4.2.2 SROP dle materiálu ZK-02-2008-
49, př. 6.
odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina, ter-
mín: 30. 4. 2008
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0104/02/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ uzavřít Do-
datek č. 1 Smlouvy o poskytnutí půjčky za účelem průběžného financování akce 
„D-KOMPLEX – Snížení sociální izolace osob závislých na drogách formou re-
alizace programů péče“ vybrané v rámci grantového schématu Podpora sociál-
ní integrace v kraji Vysočina 2004–2006 dle materiálu ZK-02-2008-50, př. 1 ■ 
uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce „Rozvoj 
aktivit romských programů Denního centra pro děti a mládež ve Žďáře nad Sá-
zavou“, vybrané v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v kra-
ji Vysočina 2004–2006, č. smlouvy 4572, dle materiálu ZK-02-2008-50, př. 2 ■ 
uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce „Otevřená 
škola – vzdělávání znevýhodněných skupin na trhu práce“ v rámci grantového 
schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004–2006, č. smlouvy 
4574, dle materiálu ZK-02-2008-50, př. 3 ■ uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o po-
skytnutí podpory na realizaci akce „Integrace sociálně znevýhodněných občanů 
mikroregionu Podoubraví“ v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace 
v kraji Vysočina 2004–2006, č. smlouvy 4555, dle materiálu ZK-02-2008-50, př. 4.
odpovědnost: ORR, termín: 30. 4. 2008
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0105/02/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ uzavřít Do-
datek č. 1 Smlouvy o poskytnutí půjčky za účelem průběžného financování 
akce „Učňovská mládež – vytvoření nových vzdělávacích podmínek pro sku-
pinu ohroženou sociálním vyloučením“ vybrané v rámci grantového schématu 
Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004–2006 dle materiálu ZK-02-
2008-51, př. 1 ■ uzavřít Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci 
akce „Učňovská mládež – vytvoření nových vzdělávacích podmínek pro skupinu 
ohroženou sociálním vyloučením“ v rámci grantového schématu Podpora soci-
ální integrace v kraji Vysočina 2004–2006 č. smlouvy: 2980 dle materiálu ZK-
02-2008-51, př. 2, schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly 
Regionální rozvoj, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměst-
nanosti o částku 4 936 500 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj 
kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položka Nespecifikovaná rezerva, o stejnou 
částku 4 936 500 Kč určenou pro Střední školu gastronomickou Adolpha Kolpin-
ga, IČ 48897094, na realizaci akce „Učňovská mládež – vytvoření nových vzdě-
lávacích podmínek pro skupinu ohroženou sociálním vyloučením“.
odpovědnost: ORR, EO, termín: 30. 4. 2008
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 1, zdrželi se 3.

Usnesení 0106/02/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ odstoupit 
od Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.2/
2963 dle materiálu ZK-02-2008-52, př. 3 ■ zrušit rozhodnutí o poskytnutí pod-
pory reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.2/2963, učiněné usnesením č. 0061/01/2006/ZK 
ze dne 14. 2. 2006, příjemci uvedenému v materiálu ZK-02-2008-52, př. 1, ve 
výši 2 103 941 Kč.
odpovědnost: ORR, termín: 30. 4. 2008
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0107/02/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ Program 
ZDRAVÍ 21 pro kraj Vysočina podle materiálů ZK-02-2008-53, př. 1 a ZK-02-
2008-53, př. 2 ■ Akční plán Programu ZDRAVÍ 21 pro kraj Vysočina na období 
2008–09 podle materiálu ZK-02-2008-53, př. 3.
odpovědnost: ORR, termín: 31. 3. 2008
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0108/02/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 10 Zři-
zovací listiny Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-
2008-54, př. 1, ukládá odboru sociálních věcí a zdravotnictví v součinnosti 
s ředitelem Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, zajistit podání návrhu 
na zápis změny do obchodního rejstříku.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Nemocnice Jihlava, pří-
spěvková organizace, termín: 15. 4. 2008
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0109/02/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Smlouvu 
o půjčce pro rok 2008 se Střední odbornou školou a Středním odborným učiliš-
těm Třešť dle materiálu ZK-02-2008-55, př. 1, schvaluje převod finančních pro-
středků ve výši 140 tis. Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 
2008, kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3123 – Střední odborná učiliště 
a Učiliště za účelem poskytnutí půjčky v částce 140 tis. Kč – s určením pro Střed-
ní odbornou školu a Střední odborné učiliště Třešť, příspěvkovou organizaci kra-
je, na dofinancování projektu „Vytváření kooperačních sítí zahradnických škol 
v České republice a Rakousku“.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitel Střední 
odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť, termín: červenec 2008
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0110/02/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přiděle-
ní účelových prostředků pro Gymnázium Vincence Makovského se sportovními 
třídami Nové Město na Moravě ve výši 293 100 Kč na 1. čtvrtletí 2008 na reali-
zaci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách 
s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín: bře-
zen 2008
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0111/02/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout do-
taci v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná 
činnost členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina na činnost v roce 2008 
v celkové výši 5 396 569,00 Kč dle tabulky č. 1 materiálu ZK-02-2008-57, př. 4.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín: 
30. 11. 2008
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 0112/02/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout do-
taci z prostředků kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti 
vzdělávání (ÚZ 00304), obcím na podporu při zabezpečování vzdělávání zdra-
votně handicapovaných žáků a na podporu zájmových a sportovních aktivit dětí 
a mládeže dle materiálu ZK-2-2008-58, př. 3, v celkové výši 2 790 tis. Kč.
odpovědnost: OSMS, OE, termín: 30. 4. 2008
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0113/02/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje – bere na vědomí přidě-
lení účelových prostředků organizacím uvedeným v materiálu ZK-02-2008-59, 
př. 1, na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených 
MŠMT pro rok 2008 ve výši 1 371 000 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín: 
30. 4. 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0114/02/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ Dodatek č. 7 
Zřizovací listiny příspěvkové organizace s názvem Střední škola Pelhřimov dle 
materiálu ZK-02-2008-60, př. 1 ■ Dodatek č. 8 Zřizovací listiny příspěvkové or-
ganizace s názvem Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22, dle materiálu 
ZK-02-2008-60, př. 2.
odpovědnost: OŠMS, termín: do 30. 4. 2008
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0115/02/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje souhlasí se záměry změn 
ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina, 
které jsou v materiálu ZK-02-2008-61, př. 1 označeny kódy 1A, 2A, B, 2C, D, 
3A,B,C,D, 3E,F, 4A,C, 4B, 5A, 6A, 6B.
odpovědnost: OŠMS, termín: do 30. 4. 2008 odeslat příslušnému správnímu 
orgánu
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0116/02/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje nové znění Zá-
sad pro poskytování systémové dotace na pořizování a opravy učebních pomů-
cek základních uměleckých škol dle materiálu ZK-02-2008-62, př. 6, rozhoduje 
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3231 – Základní umě-
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lecké školy ve výši 300 000 Kč, Základní umělecké škole Třešť, IČ 65766679, dle 
materiálu ZK-02-008-62, př. 3, tabulka 3, a dle materiálu ZK-09-2008-62, př. 6 
– příloha č. 2 Smlouva o poskytnutí dotace na pořizování a opravy učebních po-
můcek základních uměleckých škol.
odpovědnost: OŠMS, EO, termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0117/02/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí Výroč-
ní zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 
2006/ 2007 a kalendářní rok 2007 dle materiálu ZK-02-2008-63, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, termín: do 30. 3. 2008 odeslat na MŠMT a do konce břez-
na zveřejnit výroční zprávu na webových stránkách kraje.
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdrželi se 3.

Usnesení 0118/02/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje úkoly A.1, A.2, 
A.3, A.4, A.5, A.6, B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, C.1, C.2, C.4, C.5 
v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy kraje Vysoči-
na 2008 dle materiálu ZK-02-2008-64, př. 1, bere na vědomí ■ úkol C.3 v Dlou-
hodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy kraje Vysočina 2008 
dle materiálu ZK-02-2008-64, př. 1 ■ opatření k úkolům A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, 
A.6, B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, C.1, C.2, C.3, C.4, C.5 v Dlouhodo-
bém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy kraje Vysočina 2008 dle 
materiálu ZK-02-2008-64, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, termín: do konce března 2008 zveřejnit a odeslat na MŠMT
Usnesení bylo přijato 26 hlasy, proti 1, zdrželo se 12.

Usnesení 0119/02/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout 
dotaci městu Havlíčkův Brod, IČ 267449, na vybudování umělého trávníku 
na fotbalovém hřišti Na Losích maximálně ve výši 9 250 tis. Kč dle materiá-
lu ZK-02-2008-65, př. 5, schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvýše-
ní kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost, 
o částku 9 250 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, 
§ 6409 Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva, o stejnou část-
ku 9 250 tis. Kč za účelem poskytnutí dotace městu Havlíčkův Brod, IČ 267449, 
na vybudování umělého trávníku na fotbalovém hřišti Na Losích, pověřuje od-
bor sekretariátu hejtmana projednat s městem Havlíčkův Brod možnosti prezen-
tace kraje.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, odbor sekre-
tariátu hejtmana, termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0120/02/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje si vyhrazuje rozhodnout 
poskytnout dotace na obnovu kulturních památek žadatelům v souladu se Zása-
dami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních 
památek v kraji Vysočina, u kterých je výše částky do 200 000 Kč, rozhoduje 
■ poskytnout dotace v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro 
poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina žadatelům 
uvedeným v materiálu ZK-02-2008-66, př. 1 ■ neposkytnout dotace v souladu 
se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu 
kulturních památek v kraji Vysočina žadatelům uvedeným v materiálu ZK-02-
2008-66, př. 2, schvaluje ■ rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly 
Kultura, § 3322 Zachování a obnova kulturních památek, o částku 3 506 375 Kč 
při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti 
j. n., položka Nespecifikovaná rezerva, o stejnou částku určenou na poskytování 
dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina ■ vzorovou smlouvu 
o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-02-2008-66, př. 3.
odpovědnost: OKPP, EO, termín: 15. 4. 2008
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0121/02/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout in-
vestiční dotace obcím v rámci kapitoly Zemědělství, § 2321 Odvádění a čištění 
odpadních vod a nakládání s kaly, na drobné vodohospodářské ekologické akce 
v celkové výši 27 351 571 Kč dle materiálu ZK-02-2008-67, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, termín: 
31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0122/02/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout in-
vestiční dotace obcím v rámci kapitoly Zemědělství, § 2339 Záležitosti vodních 
toků, vodohospodářských děl a. j., na studie a projektové dokumentace opatře-
ní k ochraně před povodněmi v celkové výši 343 613 Kč dle materiálu ZK-02-
2008-68, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, termín: 
31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 28 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0123/02/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje změnu Plánu roz-
voje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina dle materiálu ZK-02-2008-69, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 30. 4. 2008
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0124/02/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtové opat-
ření v rámci kapitoly Nemovitý majetek, položky Investice v sociálních věcech, 
§ 4357 Domovy, rozpočtu kraje Vysočina na rok 2008 spočívající ve zvýšení roz-
počtu akce „Rekonstrukce pavilonu A Nemocnice Havlíčkův Brod pro sociální 
účely“ o částku 19 000 tis. Kč a snížení rozpočtu akce „Domov důchodců Ždírec 
– rekonstrukce“ o stejnou částku.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, majetkový odbor, odbor 
ekonomický, termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0125/02/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 4 Zři-
zovací listiny Psychocentra – manželské a rodinné poradny, příspěvkové orga-
nizace, dle materiálu ZK-02-2008-71, př. 1 a ukládá odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví v součinnosti s ředitelem Psychocentra – manželské a rodinné 
poradny, příspěvkové organizace, zajistit podání návrhu na zápis změny do ob-
chodního rejstříku.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Psychocentrum – manžel-
ská a rodinná poradna, příspěvková organizace, termín: 30. 4. 2008
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0126/02/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje v rámci výdajové 
části rozpočtu kraje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociál-
ní věci, 4357 – Domovy o částku 15 000 tis. Kč při současném snížení kapitoly 
Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikova-
ná rezerva, o stejnou částku 15 000 tis. Kč s určením na krytí předpokládaného 
schodkového finančního hospodaření organizací zřizovaných krajem v odvětví 
sociální péče v letošním roce, svěřuje radě kraje provedení jednorázového roz-
počtového opatření u kapitoly Sociální věci, § 4357 – Domovy týkajícího se roz-
dělení částky ve výši 21 000 tis. Kč (z toho: schválený rozpočet 6 000 tis. Kč 
a návrh rozpočtového opatření 15 000 tis. Kč) ke zvýšení příspěvku na provoz 
u organizací zřizovaných krajem v odvětví sociální péče, ukládá radě kraje in-
formovat zastupitelstvo kraje o vývoji hospodaření příspěvkových organizací 
odvětví sociální péče za 1. pololetí 2008.
odpovědnost: odbor zdravotnictví a sociálních věcí, ekonomický odbor, termín: 
31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0127/02/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje si vyhrazuje rozhodnout 
poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím a příspěvkovým 
organizacím zřizovaným obcí, u kterých je výše do částky 200 000 Kč rozho-
duje poskytnout dotace z kapitoly Sociální služby pro poskytovatele sociálních 
služeb v celkové výši 10 370 447 Kč dle materiálu ZK-02-2008-81, př. 1, a dle ma-
teriálu ZK-02-2008-81, př. 2 schvaluje ■ rozpočtové opatření v rámci kapitoly 
Sociální věcí dle materiálu ZK-02-2008-81, př. 3 ■ vzorovou smlouvu o poskyt-
nutí dotací dle materiálu ZK-02-2008-81, př. 4.
odpovědnost: OSVZ, termín: 31. 5. 2008
Unesení bylo přijato 31 hlasem, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0128/02/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Dodatek 
č. 1 Smlouvy o poskytování půjček za účelem realizace projektu „Komunitní plá-
nování sociálních služeb v Kraji Vysočina“ dle materiálu ZK-02-2008-82, př. 3.
odpovědnost: OSVZ, termín: 31. 3. 2008
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0129/02/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Závěrečnou zprá-
vu o čerpání podpory z Fondu Vysočiny za rok 2007 dle materiálu ZK-02-2008-
72, př. 1.
odpovědnost: J. Hulák, odbor regionálního rozvoje, termín: 25. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0130/02/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový pro-
gram „Bydlete na venkově 2008“ dle materiálu ZK-02-2008-73, př. 1, jmenuje 
■ řídicí výbor grantového programu „Bydlete na venkově 2008“ ve složení ■ 
ODS – Josef Bakaj, František Plešák ■ KDU-ČSL – Petr Kesl, Marie Ostatnic-
ká ■ KSČM – Milan Plodík, Jiří Vlach ■ ČSSD – Miroslav Báňa, Ivana Moj-
žyšková ■ SNK-ED – Jaroslav Huňáček, Zdeněk Jirsa ■ Petra Kesla předsedou 
řídicího výboru grantového programu „Bydlete na venkově 2008“ ■ garantem 
grantového programu „Bydlete na venkově 2008“ odbor regionálního rozvoje 
a zástupcem garanta Luďka Hrůzu s právem hlasovacím a Dušana Vichra s prá-
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vem poradním, pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího vý-
boru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 25. 3. 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0131/02/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový pro-
gram „Prevence dětských úrazů ve školách 2008“ dle materiálu ZK-02-2008-74, 
př. 1, jmenuje ■ řídicí výbor grantového programu „Prevence dětských úrazů 
ve školách 2008“ ve složení: ■ ODS – Jan Nekula, Jaroslav Ptáček ■ KDU-ČSL 
– Jan Karas, Jaroslav Hulák ■ KSČM – Pavel Šlechtický, Ladislav Brož ■ ČSSD 
– Jiří Běhounek, Marie Kružíková ■ SNK-ED – Marie Charvátová, Otto Ondrá-
ček ■ Jana Nekulu předsedou řídicího výboru grantového programu „Prevence 
dětských úrazů ve školách 2008“ ■ garantem grantového programu „Prevence 
dětských úrazů ve školách 2008“ odbor sociálních věcí a zdravotnictví a Ing. 
Soňu Měrtlovou zástupcem garanta s právem hlasovacím a Ing. Tomáš Halačku 
s právem poradním, pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího 
výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odbor regionálního rozvo-
je, termín: 15. 4. 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0132/02/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový pro-
gram „Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2008“. dle materiálu ZK-
02-2008-75, př. 1, jmenuje ■ řídicí výbor grantového programu „Doprovodná 
infrastruktura cestovního ruchu 2008“ ve složení ■ ODS – Tomáš Dufek, Fran-
tišek Pleva ■ KDU-ČSL – Tomáš Havlík, Jaroslav Poborský ■ KSČM – Bohu-
mil Kotlán, Zdeněk Dobrý ■ ČSSD – Dagmar Zvěřinová, Petr Krčál ■ SNK-ED 
– Marie Černá, Hana Žáková ■ Marii Černou předsedou řídicího výboru gran-
tového programu „Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2008“ ■ garan-
tem grantového programu „Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2008“ 
odbor regionálního rozvoje a Zdeňku Kasalovou zástupcem garanta s právem 
hlasovacím a Luďka Hrůzu s právem poradním, pověřuje radu kraje, aby v pří-
padě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 25. 3. 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0133/02/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový pro-
gram na podporu zdravého školního stravování „Zdravé stravování ve školách 
2008“ dle materiálu ZK-02-2008-76, př. 1, jmenuje ■ řídicí výbor grantového 
programu „Zdravé stravování ve školách 2008“ ve složení ■ ODS – Jana To-
mášková, Věra Matějíčková ■ KDU-ČSL – Jaroslav Hulák, Jiří Vondráček ■ 
KSČM – Jaroslava Bambusová, Ladislav Nováček ■ ČSSD – Bohumil Kovanda, 
Dagmar Nejedlá ■ SNK-ED – Stanislav Wasserbauer, Pavel Říha ■ Stanislava 
Wasserbauera předsedou řídicího výboru grantového programu „Zdravé stravo-
vání ve školách 2008“ ■ garantem grantového programu „Zdravé stravování ve 
školách 2008“ odbor školství, mládeže a sportu a Olgu Johanidesovou zástup-
cem garanta s právem hlasovacím a Bc. Květu Caklovou s právem poradním, 
pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala 
náhradníka.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: 15. 4. 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0134/02/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový pro-
gram „Mezinárodní projekty 2008“ dle materiálu ZK-02-2008-77, př. 1, jmenu-
je ■ řídicí výbor grantového programu „Mezinárodní projekty 2008“ ve složení 
■ ODS – Miloš Šťastný, Vítězslav Schrek ■ KDU-ČSL – Jan Štefánek, Petr Kesl 
■ KSČM – Roman Ondrušek, Jan Slámečka ■ ČSSD – Zdeněk Ryšavý Alena 
Spilková ■ SNK-ED – Miroslav Vala, Dana Svobodová ■ Jana Štefáčka předse-
dou řídicího výboru grantového programu „Mezinárodní projekty 2008“ ■ ga-
rantem grantového programu „Mezinárodní projekty“ odbor školství, mládeže 
a sportu a zástupce garanta Kláru Sotonovou s právem hlasovacím a Věru Tráv-
níkovou s právem poradním, pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena 
řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OŠMS, termín: 25. 3. 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0135/02/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový pro-
gram „Rekultivace starých skládek 2008“ na podporu minimalizace negativ-
ních vlivů na životní prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady dle materiálu 
ZK-02-2008-78, př. 1, jmenuje řídicí výbor grantového programu „Rekultivace 
starých skládek 2008“ ve složení ■ ODS – Pavel Hájek, Jan Nekula ■ KDU -
- ČSL – Josef Kodet, Jiří Havlíček ■ KSČM – Ivo Novotný, Jan Musil ■ ČSSD 
– Tomáš Roubek, Miroslav Báňa ■ SNK-ED – Pavel Gregor, Jan Lapeš ■ Pav-
la Hájka předsedou řídicího výboru grantového programu „Rekultivace starých 

skládek 2008“ ■ garantem grantového programu „Rekultivace starých skládek 
2008“ odbor životního prostředí a Pavlu Bendovou zástupcem garanta s právem 
hlasovacím a Evu Navrátilovou s právem poradním, pověřuje radu kraje, aby 
v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OŽP, termín: 31. března 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0136/02/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Plán činnosti Vý-
boru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2008 dle materi-
álu ZK-02-2008-79, př. 1.
odpovědnost: předseda kontrolního výboru, termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0137/02/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje děkuje ředitelce Krajského 
úřadu kraje Vysočina, JUDr. Simeoně Zikmundové, za dlouhodobou, vstřícnou 
a vysoce profesionální spolupráci.
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

I v roce 2008 se na území kra-
je Vysočina budou realizovat 
v poměrně značném rozsahu 
akce na silniční síti ve vlast-
nictví kraje zaměřené na re-
konstrukce i opravy povrchů. 
Celková částka, která je pro 
stávající rok alokovaná na mo-
dernizace komunikací, by mě-
la dosáhnout objemu přes 
800 mil. Kč.
Větší položku uvedené část-
ky tvoří investiční akce, je-
jichž financování je hrazeno 
z evropských fondů, SFDI 
a z rozpočtu kraje Vysočina. 
Realizace 19 investičních akcí, 
z nichž sedm již bylo zahájeno, 
by se měla projevit na přibližně 
29 km rekonstruovaných ko-
munikací. Mezi nejvýznamněj-
ší akce patří výstavba obchvatu 
Bohdalova na II/353, pokračo-
vání stavby další části obchva-
tu Oslavičky, rekonstrukce 
úseku II/602 mezi Velkým Me-
ziříčí a Velkým Beranovem. 
Za účelem provádění sou-
vislých oprav povrchů ko-
munikací II. a III. tříd kraj 
Vysočina vyčlenil ze svého 
rozpočtu finanční prostřed-
ky v celkové výši 200 mil. Kč 
a na opravy mostů dalších 
34 mil. Kč. Termín zahájení 

oprav komunikací je pláno-
ván na měsíc květen, ukončení 
prací se předpokládá nejpoz-
ději v měsíci říjnu. V rámci 
oprav povrchů by mělo do-
jít ke zlepšení stavu přibližně 
u 110 km silnic. 
Rekonstrukce a opravy komu-
nikací zabezpečované krajem 
Vysočina budou prováděny 
v co nejkratším možném ter-
mínu tak, aby dopad na ši-
rokou silniční veřejnost byl 
co nejmenší. 
Bližší informace o připravo-
vaných investičních akcích 
a opravách kraje Vysočina 
v roce 2008 je možné nalézt 
na webových stránkách kra-
je Vysočina > Krajský úřad 
> Dokumenty odborů > Odbor 
ekonomický > Rozpočet kraje 
> Přílohy D.
Informace o probíhajících uza-
vírkách v kraji Vysočina na-
leznete na stejných stránkách 
v sekci Dopravní informace.

Podrobné informace lze rovněž 
získat na odboru dopravy a sil-
ničního hospodářství u Hany 
Strnadové, tel. 564 602 216 
ve věci investičních akcí; Iva-
na Ševecová, tel. 564 602 237 
k opravám.  

Opravy a rekonstrukce 
komunikací v roce 2008

Odbor dopravy
a silničního hospodářství
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Kapacita sálu je omezena na 120 míst, proto si místo včas rezervujte provedením registrace
na e-mailové adrese organizátora: valentova@ochranaobyvatel.cz. 

Rezervace budou prováděny v pořadí dle data doručení.

VI. krajská konference nestátních neziskových organizací kraje Vysočina 29. 5. 2008
  
Krajské konference jsou již tradičním místem setkávání nestátních neziskových organizací (NNO) z celého kraje, místem volby nových 
zástupců pro vyjednávání s krajem i místem neformálních diskuzí a výměny zkušeností. Letos však půjde i o formalizaci celého systému 
volených zástupců, který v kraji funguje již od roku 2002.
  
 V roce 2008 se krajská konference NNO koná již pošesté a jako vždy se na realizaci podílejí členové Koordinačního uskupení 
NNO (KOUS je zastřešujícím orgánem pro všechny NNO na Vysočině) spolu s pracovníky krajského úřadu.
  V programu společného setkání zazní tradiční zhodnocení činnosti KOUS za minulé funkční období a budou zvoleni noví zá-
stupci na další dva roky. Prostor bude také věnován vystoupení zástupce krajské samosprávy. 
 Novinkou oproti minulým rokům bude ustanovení právnické osoby, jež bude tvořena všemi organizacemi, které se na rozvo-
ji neziskového sektoru kraje chtějí zodpovědně podílet. Bude to nový model spolupráce mezi samotnými NNO a zároveň formalizace 
grémia zástupců NNO pro vyjednávání navenek.
 Krajská konference na tomto setkání přijme usnesení, která budou předmětem dalšího úsilí nově zvoleného KOUS a budou 
předána všem dotčeným orgánům kraje a vlády.
 Konference je určena všem zástupcům nestátního neziskového sektoru v kraji Vysočina. Ti zde budou mít prostor navázat 
nové užitečné kontakty a zapojit se vlastními silami do společně plánovaných aktivit. Je to místo setkání všech, jimž není postavení ne-
ziskových organizací v občanské společnosti a jejich budoucnost v podmínkách našeho kraje lhostejné.
 Konference se uskuteční 29. května 2008 od 9.00 hodin v budově B sídla Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě (Žižkova 
ulice 57). Zájemci o účast se mohou přihlásit na webových stránkách www.kous.cz (odkaz v levém sloupci) nebo přímo u pověřeného 
zástupce Petra Hašky.
 Petr Haška, reditel@domovmysliborice.cz


