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Nový stavební zákon (zákon 
č. 183/2006 Sb.) zavedl nový 
typ územně plánovací doku-
mentace tzv. „zásady územního 
rozvoje“.
Zásady územního rozvoje kraje 
(ZÚR) – jsou územně plánova-
cí dokumentací, která „nahra-
zuje“ předchozí typ celokrajské 
územně plánovací dokumenta-
ce tzv. územního plánu velkého 
územního celku (ÚP VÚC). 
ZÚR jsou nástrojem územního 
plánování. Stanoví priority 
územního plánování v kraji 
pro zajištění udržitelného roz-
voje území, zejména základní 
požadavky na účelné a hospo-
dárné uspořádání území kraje. 
Zabývají se pouze tím, co má 

nadmístní (republikový nebo 
krajský) význam.
ZÚR pořizuje krajský úřad, je-
jich zpracování je dle stavebního 
zákona povinné. ZÚR vydává 
zastupitelstvo kraje jako opatře-
ní obecné povahy (dle správního 
řádu – zákon č. 500/2004 Sb.) 
Pořizují se pro celé území kra-
je. Jsou závazné pro všechny 
navazující územně plánovací 
dokumentace - územní plány 
obcí a regulační plány, ale i pro 
rozhodování o změnách v úze-
mí – územní a stavební řízení. 
ZÚR hájí státní zájmy, zpřesňují 
a rozvíjí úkoly z politiky územ-
ního rozvoje státu a stanovují 
krajské priority a zájmy. ZÚR 
nejsou „územní plán“. Instruk-

ce v ZÚR předurčí strategii 
- zásady územního plánování 
v kraji (priority ÚP, zásady pro 
rozhodování o změnách v úze-
mí, úkoly pro ÚP, požadavky 
na koordinaci ÚP činnosti 
obcí). Každé dva roky povinně 
zpracuje krajský úřad zprávu 
o uplatňování ZÚR. Na základě 
této zprávy, kterou schvaluje 
zastupitelstvo kraje, může vy-
plynout požadavek na úplnou 
aktualizaci ZÚR. Tento dvou-
letý cyklus se opakuje po každé 
aktualizaci zásad územního 
rozvoje. V praxi to znamená, 
že záměry již realizované nebo 
neaktuální budou ze zásad vy-
puštěny a naopak nové mohou 
být do zásad zapracovány.

Zpráva o stavu pořizování
Zásad územního rozvoje kraje Vysočina (ZÚR)

Zastupitelstvo kraje Vyso-
čina na svém zasedání dne 
24. června 2008 projednalo 
žádosti měst a obcí kraje Vy-
sočina o poskytnutí dotace 
na ochranu obecního nemo-
vitého majetku předlože-
né v souladu se „Zásadami 
Zastupitelstva kraje Vyso-
čina pro poskytování dotací 
na ochranu obecního nemo-
vitého majetku v roce 2008“ 
(dále jen „zásady“). Odborem 
sekretariátu hejtmana bylo 
v termínu stanoveném zá-
sadami zaevidováno celkem 
73 žádostí měst a obcí o dota-
ce ve výši 1 927 330 Kč. Bylo 
zjištěno, že celkem 10 žádos-
tí nesplňovalo podmínky sta-
novené zásadami. V rozpočtu 
kraje Vysočina byla pro letoš-
ní rok na dotace tohoto druhu 

vyčleněna částka 1 mil. Kč. 
Z tohoto důvodu byl zpraco-
ván pro radu kraje a následně 
pro zastupitelstvo kraje ná-
vrh na poskytnutí dotací těm 
městům a obcím, které získa-
ly dostatečný počet bodů dle 
bodového ohodnocení sta-
noveného zásadami tak, aby 
vyčleněná částka nebyla pře-
kročena.
Zastupitelstvo kraje Vysočina 
tento návrh svým usnesením 
číslo 0209/04/2008/ZK schvá-
lilo a současně zamítlo žádosti 
těch obcí, jež nebyly v souladu 
se zásadami. 
Celkem 39 obcí tedy bude 
v termínu do 31. října 2008 
realizovat projekty na ochra-
nu svého nemovitého majet-
ku a po předložení závěrečné 
zprávy a vyúčtování dotací 

jim budou dotace nejpozději 
do 19. prosince 2008 vypla-
ceny. 
Z vlastních prostředků vyna-
loží obce na ochranu svého 
majetku celkem 1 890 689 Kč. 
Informaci o výši schvále-
ných dotací jsou zveřejněny 
na internetových stránkách 
kraje Vysočina www.kr-vy-
socina.cz > Servis pro: obce 
> Informace > Zastupitelstvo 
kraje > Zápisy ze zastupitel-
stva (3) > Zápis ze Zastupitel-
stva kraje Vysočina č. 4/2008 
> bod č. 05. Bližší informa-
ce žádejte na níže uvedeném 
kontaktu:

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

Dotace na ochranu obecního nemovitého 
majetku v roce 2008 

  Řešení krizové situace pro-
střednictvím krizových štábů 
kraje a obcí str. 3

  Přemístění pracoviště krajské-
ho úřadu v Třebíči str. 4

  Výše poskytnutých náhrad 
škod způsobených vybranými 
zvláště chráněnými živočichy 
v I. pololetí 2008 str. 4

  Změna stavebního zákona  
 str. 5

  Výměna občanských průkazů 
bez strojově čitelných údajů  
 str. 6

  Neudržované úseky komuni-
kací str. 8

  Přezkoumání hospodaření 
obcí a dobrovolných svazků 
obcí za rok 2007 

  str. 11

  Rekordní dotace Evropské 
unie str. 12

 Vysočina má dvě nové národní 
kulturní památky 

  str. 13

(pokračování na straně 15)
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Náležitosti odvolání, lhůta k provedení úkonu

Neobsahuje-li odvolání odvolací námitky a odvolatel v odvo-
lání požádá o stanovení lhůty k doplnění odvolání, je správ-
ní orgán povinen takovou lhůtu stanovit postupem podle § 37 
odst. 3 za použití § 93 odst. 1 správního řádu. Na nezákon-
nost postupu odvolacího orgánu, který bez znalosti odvola-
cích námitek rozhodne meritorně o odvolání, nemá vliv délka 
časového úseku od podání odvolání do vydání rozhodnutí 
o odvolání.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka 
v Pardubicích, ze dne 14. 2. 2008, čj. 54 Ca 1/2008-30)
V daném případě se soud na základě žaloby účastníka přestup-
kového řízení zabýval problematikou náležitostí odvolání. Ža-
lobce byl rozhodnutím správního orgánu I. stupně uznán vinným 
ze spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu 
na pozemních komunikacích. Uvedené rozhodnutí bylo žalobci 
doručeno dne 25. 9. 2007. Dne 10. 10. 2007 podal žalobce k poš-
tovní přepravě odvolání. V něm uvedl, že je v současné době hos-
pitalizován v nemocnici a není mu známo, kdy bude propuštěn. 
Požádal proto o určení přiměřené lhůty k odůvodnění svého od-
volání podle § 39 odst. 1 SŘ a dodal, že není schopen podstoupit 
cestu ke správnímu orgánu I. stupně k nahlédnutí do spisu, i když 
takový postup považuje za velmi důležitý.
Žalovaný odvolací správní orgán svým rozhodnutím ze dne 
4. 12. 2007 zamítl odvolání žalobce. V odůvodnění uvedl, že ža-
lobce měl možnost vyjádřit se ke všem skutečnostem, které mu 
jsou kladeny za vinu, a k důkazům o nich v době od 5. 9. 2007, 
kdy mu byla doručena písemnost obsahující vyrozumění o ukon-
čení dokazování s poučením, do dne hospitalizace. Dle žalované-
ho však žalobce tuto možnost nevyužil a určení lhůty k provedení 
takového úkonu se dožadoval až po skončení řízení před správ-
ním orgánem I. stupně právě v rámci podaného odvolání.
Ve své žalobě žalobce uvedl, že se odvolací správní orgán vů-
bec nemohl jeho odvoláním zabývat, neboť neobsahovalo odů-
vodnění, a tedy nevykazovalo náležitosti uvedené v § 82 odst. 2 SŘ. 
Správní orgány přitom nepostupovaly v souladu s § 37 odst. 3 SŘ, 
protože poté, co zjistily uvedenou vadu podání, nevyzvaly žalob-
ce k odstranění uvedených vad odvolání. Žalobce byl přitom 
v rozhodnou dobu hospitalizován a pro nepříznivý zdravotní stav 
nemohl shromáždit podklady pro odůvodnění odvolání. V odvo-
lání přitom tuto skutečnost výslovně uvedl a doložil potvrzením 
lékaře, přičemž zároveň požádal správní orgán o určení přiměře-
né lhůty k doplnění odvolání. Žalovaný však žádosti nevyhověl 
a vydal napadené rozhodnutí.
Soud napadené rozhodnutí žalovaného zrušil a věc mu vrátil 
k dalšímu řízení. V odůvodnění rozsudku soud mimo jiné pou-
kázal na § 82 odst. 2 SŘ, ze kterého je zřejmé, že náležitosti od-
volání jsou ve správním řádu explicitně vyjádřeny. To znamená, 
že každé podání, jež má být posouzeno jako odvolání, když správ-
ní orgán je povinen posuzovat podání podle obsahu ve smyslu § 37 
odst. 1 SŘ, musí obsahovat specifikaci rozhodnutí, proti němuž 
směřuje, dále rozsah, v němž jej napadá, to jest uvedení výroků, 
které jsou napadány, a dále konkrétní skutečnosti, z nichž se do-
vozuje nesprávnost právního posouzení ve věci či nesprávnost 
vyhodnocení skutkového stavu věci nebo nedostatky v dokazo-
vání. Co se týče odvolání žalobce, to právě splňovalo náležitost 

Z judikatury správních soudů 8.
specifikace rozhodnutí a rovněž náležitost rozsahu, zatímco ab-
sence konkrétních rozporů s právními předpisy a absence tvrzené 
nesprávnosti předcházejícího řízení byla nahrazena žádostí o po-
skytnutí dodatečné lhůty k doplnění odvolání. Soud zdůraznil, 
že žalobce žádal poskytnutí dodatečné lhůty k doplnění odvolání, 
neboť v rámci této lhůty chtěl nahlédnout do správního spisu. 
Vzhledem k tomu, že odvolání je podáním ve smyslu § 37 SŘ, 
rovněž tak s ohledem na § 93 odst. 1 SŘ, nemá-li odvolání něja-
kou náležitost vyplývající z § 37 nebo z § 82 odst. 2 SŘ, je na mís-
tě postupovat podle § 37 odst. 3 SŘ tak, že správní orgán pomůže 
žadateli nedostatky odstranit nebo jej k odstranění vyzve. 
V dané věci si žalobce o takový postup přímo požádal. Co se týče 
žalobcem uplatňovaného postupu podle § 39 odst. 1 SŘ, nelze ta-
kový postup správního orgánu vyloučit. Uvedené ustanovení po-
skytuje v použitých případech vyšší formu výzvy k provedení 
úkonu, a to formu usnesení. Právě v souladu s účelem řízení 
by bylo v daném případě poskytnutí lhůty, a to rovněž s ohledem 
na § 4 odst. 2 SŘ, v němž je zakotvena povinnost správního orgá-
nu v souvislosti se svým úkonem poskytnout dotčené osobě při-
měřené poučení o jejích právech a povinnostech, je-li to vzhledem 
k povaze úkonů a osobním poměrům dotčené osoby potřebné. Ža-
lovaný správní orgán však v dané věci dle uvedených procesních 
zákonných ustanovení nepostupoval.
Dále soud konstatoval, že žalovaný zcela odtrženě od obsahu od-
volání posoudil žádost nikoliv jako žádost o prodloužení či stano-
vení lhůty k doplnění náležitostí odvolání, nýbrž jako stanovení 
lhůty k prostudování spisu. Žalovaný se pak dopustil toho, že roz-
hodoval o odvolání, aniž by znal námitky, které hodlal žalobce 
v doplnění svého odvolání uplatnit. Takový postup žalovaného 
označil soud za zcela nepřípustný a naprosto v rozporu s proces-
ními ustanoveními, jež jsou zakotvena v právě citovaných ustano-
veních SŘ, a rovněž za postup v rozporu s čl. 36 odst. 1 Listiny 
základních práv a svobod, ve kterých je zakotveno právo na spra-
vedlivý proces. 

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

Střet zájmů
V částce 69/2008 Sbírky zákonů vydané dne 20. 6. 2008 byl pod 
č. 216 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., 
o střetu zájmů.
Zákon mimo jiné zpřesňuje pravidla pro nahlížení do registru 
prohlášení politiků o příjmech a majetku.
Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Registrované partnerství – související novely
V částce 76/2008 Sbírky zákonů vydané dne 1. 7. 2008 byl pod 
č. 239 publikován zákon, jímž se mění některé zákony souvisejí-
cí s registrovaným partnerstvím. 
Zákon opravuje chyby vzniklé při přijetí zákona o registrovaném 
partnerství a promítá platnost institutu registrovaného partnerství 
do dalších zákonů.
Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení (část 1. 7. 2008, část 
1. 1. 2009).

Novinky ve Sbírce zákonů
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Maturity
V částce 78/2008 Sbírky zákonů vydané dne 4. 7. 2008 byl pod 
č. 242 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon zpřesňuje pravidla pro státní maturity.
Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení (část 1. 9. 2009).
Přijímání na střední školy
V částce 78/2008 Sbírky zákonů vydané dne 4. 7. 2008 byl pod 
č. 243 publikován zákon, jímž se mění zákon č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon umožňuje podávat přihlášky na více středních škol.
Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Praní špinavých peněz
V částce 80/2008 Sbírky zákonů vydané dne 8. 7. 2008 byl pod 
č. 251 publikován zákon o některých opatřeních proti legaliza-
ci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a pod č. 252 
zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zá-
kona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné čin-
nosti a financování terorismu.
Zákon přichází s novou formulací pravidel proti praní peněz  de-
finuje okruh sledovaných transakcí. Dále mimo jiné stanovuje 
výčet osob, které jsou povinny vyžadovat identifikaci při trans-
akcích a hlásit podezřelé transakce. Změnový zákon promítá při-
jetí nového zákona do dalších příslušných zákonů.
Zákony nabývají účinnosti dne 1. 9. 2008.
Vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu ČR a voleb do zastu-
pitelstev krajů 
V částce 84/2008 Sbírky zákonů vydané dne 16. 7. 2008 bylo pod 
č. 262 publikováno rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení 
voleb do Senátu Parlamentu České republiky a o vyhlášení voleb 
do zastupitelstev krajů. 
Prezident republiky tímto vyhlásil volby do Senátu Parlamentu 
České republiky, v nichž uplyne volební období zvolených členů, 
a volby do zastupitelstev krajů a stanovil dny jejich konání na pá-
tek a sobotu 17. a 18. října 2008.
Telekomunikace
V částce 78/2008 Sbírky zákonů vydané dne 4. 7. 2008 byl pod 
č. 247 publikován zákon, jímž se mění zákon č. 127/ 2005 Sb., 
o elektronických komunikacích a o změně některých souvise-
jících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění 
pozdějších předpisů. 
Zákon upřesňuje pravidla pro uchovávání údajů vznikajících při 
používání elektronických komunikací.
Zákon nabývá účinnosti dne 1. 9. 2008.
Hasiči
V částce 83/2008 Sbírky zákonů vydané dne 15. 7. 2008 
byl pod č. 260 publikován zákon, kterým se mění zákon 
č. 238/ 2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republi-
ky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Novela zákona vytváří podmínky pro převedení záchranného 
praporu z Armády ČR k hasičům. Nově záchranný útvar plní ze-
jména mimořádné úkoly hasičského záchranného sboru a k tomu 
provádí výcvik.
Zákon nabývá účinnosti dne 1. 1. 2009.

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

Jak již bylo uvedeno v předchá-
zejících statích, které se zabý-
valy organizací, zákonnými 
normami krizového řízení a po-
pisem integrovaného záchran-
ného systému (IZS), mohou 
hejtmani krajů a starostové 
obcí (vedoucí krizových štá-
bů) využívat při koordinaci 
záchranných a likvidačních 
prací krizový štáb (KŠ). Je to 
jejich pracovní a poradní or-
gán, pokud budou koordinovat 
záchranné a likvidační práce 
nebo provádět krizová opatření 
při vyhlášeném krizovém sta-
vu. Na úrovni vlády ČR je usta-
noven Ústřední krizový štáb.
Krizový štáb se sice svolává 
při řešení mimořádné události 
nebo krizové situace, ale jeho 
členové jsou předem jmenová-
ni vedoucím krizového štábu.
Krizový štáb plní dvě funkce:
- zajišťuje nepřetržitou prá-

ci, pokud to koordinace zá-
chranných a likvidačních 
prací vyžaduje

- projednává na svém zasedá-
ní zásadní postupy na úrov-
ni strategického řízení při 
mimořádné události a navr-
huje hejtmanovi kraje nebo 
starostovi obce postup či do-
poručení k řešení vzniklé si-
tuace

Svolání krizových štábů pro-
vádí na pokyn vedoucího KŠ 
Krajské operační a informač-
ní střediska Hasičského zá-
chranného sboru kraje (dále 
„KOPIS“), které je disloko-
váno v Jihlavě. Proto je nutno, 
aby KOPIS vlastnilo aktualizo-
vané údaje o složení krizového 
štábu kraje a obcí a údaje pro 
vyrozumění. Kraj Vysočina 
využívá databázi elektronic-
kého portálu územních samo-
správ (e-PUSA), ve kterém jsou 
uvedeny kontakty na všechny 
samosprávné úřady v ČR. Pro 
ORP v kraji Vysočina je v sys-
tému ePUSA vytvořena zvlášť 
podskupina „krizové řízení“, 
v níž jsou uvedeny informace 

o složení krizových štábů ORP 
a povodňových komisí včetně 
kontaktů na jednotlivé členy. 
Jak již jsem uvedl v předcháze-
jícím článku, který se zabýval 
zákonnou odpovědností sta-
rosty obce v oblasti krizového 
řízení, starosta obce odpovídá 
za připravenost obce k řešení 
krizových situací, za údržbu 
a provoz informačních a komu-
nikačních prostředků a pomů-
cek krizového řízení určených 
Ministerstvem vnitra. Je proto 
velmi důležité, aby jakékoliv 
změny kontaktů na obecních 
úřadech všech stupňů byly 
aktualizovány v databázi 
e-PUSA (www.epusa.cz). 
V případě dotazů k systému 
ePUSA kontaktujte odbor in-
formatiky KrÚ, paní Kláru 
Mayerovou, telefon: 564 602 
348, e-mail mayerova.k@kr-
-vysocina.cz. 
Struktura složení krizových 
štábů je stanovena nařízením 
vlády č. 462/2000 Sb., k prove-
dení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 
zákona č. 240/ 2000 Sb., o kri-
zovém řízení a změně někte-
rých zákonů (krizový zákon), 
a jejich činnost je podrob-
něji popsána ve „Směrnici 
Ministerstva vnitra č. j: PO-
365/ IZS- 2004“ ze dne 8. října 
2004, kterou se stanovují jed-
notná pravidla organizačního 
uspořádání krizového štábu 
kraje a obce, jeho uvedení do 
pohotovosti, vedení dokumen-
tace a některé další podrob-
nosti.
Krizový štáb kraje Vysoči-
na byl ustanoven usnesením 
bezpečnostní rady kraje dne 
26. 2. 2002. V jeho čele sto-
jí hejtman kraje a jeho členo-
vé jsou členy bezpečnostní 
rady kraje, zástupci složek 
IZS a další oborníci s ohle-
dem na druh řešení mimo-
řádné události nebo krizové 
situace. Právě při sestavování 
KŠ je nutno mít na zřeteli mož-
nosti vzniku mimořádných si-

Řešení krizové situace prostřednictvím 
krizových štábů kraje a obcí
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Přemístění pracoviště krajského 
úřadu v Třebíči

Od 1. července 2008 je pracoviště Krajského úřadu kraje Vysoči-
na v Třebíči nově na adrese B. Václavka 59/11. E-mailová spojení 
na zaměstnance kraje pracoviště v Třebíči zůstávají beze změny, 
telefonní spojení je následující:
Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství:
 Ing. Petr Jiříkovský:  561 205 310, 724 650 213
 Ing. Pavlína Pokorná:  561 205 311
Odbor kontroly:
 Lenka Kalinová:  561 205 314, 724 650 209
 Miluše Procházková:  561 205 313
 Miroslav Zachariáš:  561 205 312
Odbor ekonomický:
 Anna Čechová:   561 205 315
 Iva Dvořáková:   561 205 316
 Marie Horáková:  561 205317
 Stanislava Strnadová:  561 205 318
Podrobnější informace a kontakty naleznete na webových strán-
kách kraje Vysočina.

 Ivana Šmídová, oddělení hospodářské správy
telefon: 564 602 253, e-mail: smidova.i@kr-vysocina.cz

Informace

V průběhu I. pololetí 2008 
poskytl Krajský úřad kra-
je Vysočina podle zákona 
č. 115/ 2000 Sb., o poskytová-
ní náhrad škod způsobených 
vybranými zvláště chráněný-
mi živočichy (dále jen „zákon 
o náhradách škod“), náhradu 
škody celkem 47 žadatelům 
v částce 1 401 860,50 Kč. Z to-
ho náhrada škody způsobená 
kormoránem velkým byla po-
skytnuta 5 poškozeným sub-
jektům v částce 768 212,50 Kč 
a náhrada škody způsobe-
ná vydrou říční byla poskyt-
nuta 42 poškozeným v částce 
633 648 Kč. Uplatňovaná ná-
hrada škody byla poskytnuta 
všem žadatelům, u dvou žada-

telů došlo pouze ke snížení po-
žadované výše náhrady škody 
z důvodu neúměrného navý-
šení ceny za 1 kg rybího masa 
v odborném posudku. V I. po-
loletí 2008 přibyli oproti před-
chozím rokům 4 noví žadatelé.
Mírná zima 2007/2008 způso-
bila, že rybníky na Vysočině 
nezamrzly, a staly se tak do-
stupnou potravní nabídkou pro 
kormorány. Přesto byla vypla-
cená škoda způsobená těmi-
to zvláště chráněnými druhy 
o něco nižší než za I. pololetí 
předchozího roku. Vzhledem 
k datu podání žádosti a různé 
doby potřebné pro její vyří-
zení není zcela přesné porov-
návat výše škod, a to zvláště 

Výše poskytnutých náhrad škod 
způsobených vybranými

zvláště chráněnými živočichy
v I. pololetí 2008

tuací na území kraje či obce 
a dle toho řešit personální ob-
sazení odborníky. Jednání KŠ 
se řídí schváleným jednacím 
řádem a zpracovanou doku-
mentací. Z uvedeného vyplý-
vá ta skutečnost, že při vzniku 
mimořádné události, kdy ve-
doucí krizového štábu rozhod-
ne o jeho svolání, není nutno 
svolávat všechny členy. Ve vět-
šině případů jsou svoláni členo-
vé bezpečnostní rady a vybraní 
členové – odborníci dle vzniklé 
situace. Tuto filozofii potvrdi-
lo i úspěšné řešení mimořád-
ně rozsáhlé dopravní nehody 
na dálnici D1 dne 20. 3. 2008 
členy Krizového štábu kraje 
Vysočina.
Krizové štáby určených obcí (ve 
smyslu § 15 odst.4 pís. a) zákona 
č. 240/2000 Sb.), jejich složení 
a určení je obdobné jako u kra-
jů. V kraji Vysočina jsou urče-
nými obcemi obce s rozšířenou 
působností. V čele KŠ stojí sta-
rosta obce. Základní úkol KŠ 
obce je opět shodný s krajem, 
a to nepřetržité zabezpečování 
pracovního, poradního a infor-
mačního servisu pro rozhodo-
vání vedoucího krizového štábu 
při krizových stavech, nebo 
rozhodne-li se vedoucí krizo-
vého štábu pro jeho využití při 
koordinaci záchranných a likvi-
dačních prací. 
Starostové ostatních obcí mo-
hou zřídit své krizové štáby 
s ohledem na potenciální ne-
bezpečí reálně existující nebo 
ohrožující území obce. Jed-
ná se například o obce, které 
mohou být ohroženy průmys-
lovými provozy s uložený-
mi škodlivinami, obce v zóně 
havarijního plánování JE Du-
kovany, obce, jejichž území 
je ohroženo povodňovými sta-
vy atd. S charakterem možné-
ho ohrožení seznamuje obce 
hasičský záchranný sbor kraje.
Počet a dobu zasedání krizo-
vého štábu volí jeho vedou-
cí podle potřeby. Na zasedání 
se hodnotí daná situace, navr-
hují se řešení a přijímají roz-
hodnutí k jejich uskutečnění. 

Obce s rozšířenou působnos-
tí mají významné kompetence 
v oblasti krizového řízení, a to 
hlavně v tom smyslu, že obec-
ní úřady obcí s rozšířenou pů-
sobností zajišťují připravenost 
svého správního obvodu na mi-
mořádné události, provádění 
záchranných a likvidačních 
prací a ochranu obyvatelstva. 
Zásady komunikace v krizo-
vém řízení jsou stanoveny tak, 
že pro obce je prvotním part-
nerem obec s rozšířenou pů-
sobností, na kterou se obrací 
v případě, že nestačí vlastní-
mi silami a prostředky čelit ná-
sledkům mimořádné události. 
Následně obec s rozšířenou pů-
sobností v obdobném případě 
vyžaduje pomoc prostřednic-
tvím KOPIS HZS na kraji. 
V sérii článků, jež popisovaly 
problematiku krizového říze-
ní, jsem shrnul základní právní 
normy a zásady činnosti v této 
oblasti. Byť tato problematika 
není každodenním jevem, jak 
ukázaly zkušenosti posledních 
let, nelze ji z reality života zce-
la vyloučit. Naopak stále více 
přibývá ať již přírodních jevů 
(živelních pohrom) nebo jevů 
vyvolaných činností člověka, 
které vyžadují řešení situace 
činností IZS či s pomocí krizo-
vé legislativy se zapojením kri-
zových štábů všech stupňů. 
Z minulosti si vybavíme po-
vodně 2002 a 2006 a destrukce 
mostů, poruchu vodního díla 
Mostiště, sněhové přívaly v 
roce 2006, větrný orkán Kyrill 
2007 nebo nedávnou hromad-
nou dopravní havárii na dál-
nici D1.
Proto ustanovené a připravené 
orgány krizového řízení mohou 
v případě nutnosti svojí činnos-
tí značně zmírnit, nebo od-
vrátit následky mimořádných 
událostí či krizových situací, 
a tím ochránit majetek a životy 
spoluobčanů.

 Jan Murárik, odbor sekre-
tariátu hejtmana
telefon: 564 602 131, e-mail: 
murarik.j@kr-vysocina.cz
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za tak krátké období, jakým 
je šest měsíců. Ani celoroční 
srovnávání vyplácených čás-
tek však nemusí vždy objektiv-
ně vypovídat o výši vzniklých 
škod, neboť i zde jsou žádosti 
za zimní období vyřízeny často 
až v dalším pololetí apod. Da-
leko objektivnější je posouzení 
počtu žádostí, které každoroč-
ně stoupá, a to i u škod způ-
sobených kormorány. U škod 
způsobených vydrou je tento 
nárůst zřetelnější. Největší po-
díl na zvyšování tohoto počtu 
má skutečnost, že se žadatelé 
naučili žádat a že správně fun-
guje rybářská osvěta, mezi niž 
patří i zákon o náhradách škod 
umožňující kompenzovat ztrá-
ty na rybách. 
V současné době se zpřesňuje 
metodika výpočtu výše škody 
způsobené vydrou říční. U ža-
datelů, kteří hospodaří jen 
na několika málo rybnících, 
bude vyžadovat stanovení výše 
škody v odborném posudku 
častější návštěvy zpracovatele 
na rybnících. I u velkých rybář-
ských subjektů dojde k nutnosti 
zpřesnění stanovení počtu vy-
der vyskytujících se na jejich 
rybnících. 
V souvislosti s metodikou vý-
počtu náhrady škody vyd-
rou je dále vhodné zmínit, že 
v rámci grantových projektů 
ministerstva životního prostře-
dí začal být realizován od roku 
2008 rozsáhlý výzkum eko-
logie vydry říční v České re-
publice. Jeho cílem je doplnit 

co nejvíce chybějících údajů 
o vydře říční z území ČR pro 
následné jejich použití k zajiš-
tění efektivnější ochrany toho-
to druhu a pružnějšímu řešení 
problematiky škod na rybích 
obsádkách způsobených tím-
to druhem. V případě nálezu 
uhynulé vydry zavolejte pro-
sím na jedno z těchto čísel: 731 
407 839 (Václav Beran, Mu-
zeum města Ústí nad Labem); 
606 598 903 (Lukáš a Kateři-
na Poledníkovi, ALKA Wild-
life, o. p. s., Dačice); 602 205 
590 (Václav Hlaváč, AOPK 
ČR Havlíčkův Brod). Na těch-
to telefonních číslech je možné 
také sdělit jakékoliv informa-
ce o nelegálním odlovu vyder 
a o jejich otravách. Na webo-
vých stránkách krajského úřa-
du, odboru životního prostředí, 
je možné získat bližší informa-
ce o tom, jak v případě nále-
zu uhynulé vydry postupovat. 
Je zde i formulář protokolu 
na sběr uhynulých jedinců.
Bližší informace k počtu vy-
plácených náhrad škod způ-
sobených na rybách vydrou 
říční a kormoránem velkým od 
1. 1. 2003 do 30. 6. 2008, pří-
padně postup při vyřizování 
žádosti, je k dispozici na adre-
se http://www.kr-vysocina.cz/
vismo/dokumenty2.asp?id_or-
g=450008&id=1146113.

 Martina Kratochvílová, 
odbor životního prostředí
telefon: 564 602 503, e-mail: 
kratochvilova.m@kr-vysocina.cz

Vláda ČR svým usnesením č. 543 ze dne 14. května 2008 schvá-
lila „Zásady pro poskytování dotací obcím na zajištění bydlení 
azylantů v roce 2008 a v letech následujících“ (dále jen „zásady“). 
Současně vláda schválila procentní kvóty pro jednotlivé kraje 
na zajištění bydlení pro azylanty (pro kraj Vysočina je stanovena 
kvóta 12 azylantů).
Ministr vnitra ČR požádal hejtmana kraje Vysočina o pomoc 
při zajištění bydlení pro azylanty a o seznámení starostů měst 
a obcí kraje Vysočina s uvedenými zásadami. Zásady byly zaslá-
ny starostům měst a obcí kraje Vysočina elektronickou poštou dne 

2. července 2008. Současně vláda schválila výši dotací na rozvoj 
infrastruktury obce a na podporu nájemního bydlení, které jsou 
stanoveny takto:

a) podle varianty č. I (na rozvoj infrastruktury obce) 
- zajištění bydlení pro 1 – 2 azylanty ve výši 400 tis. Kč
- zajištění bydlení pro 3–5 azylantů ve výši 600 tis. Kč
- zajištění bydlení pro 6 a více azylantů ve výši 700 tis. Kč
- úhrada nákladů vzniklých obci při zapojení přívo-

du el. energie do integračního bytu podle vyhlášky 
č. 51/ 2006 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační 
soustavě

b) podle varianty č. II (na podporu nájemního bydlení)
- úhrada čistého nájemného azylantům

Počet 
osob

Výše dotace na čisté nájemné
za měsíc za rok za 8 let

1 až 2 5 000 60 000 480 000
3 až 5 6 000 72 000 576 000
6 a více 7 000 84 000 672 000

           - na rozvoj infrastruktury obce
Počet 
osob

Výše dotace na rozvoj infrastruktury obce
za měsíc za rok za 8 let

1 až 2 2 000 24 000 192 000
3 až 5 2 000 24 000 192 000
6 a více 2 000 24 000 192 000

 
Termín pro podávání žádostí o dotaci je do 15. října 2008. Nabíd-
ky zasílejte a případné podrobnější informace vám poskytne: 

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

Výzva k předkládání nabídek 
na spolupráci při zabezpečování 
integrace azylantů v roce 2008

Dnem 3. 6. 2008 nabyl účinnos-
ti zákon č. 191/2008 Sb., kte-
rým se mění zákon č. 183/ 2006 
Sb., o územním plánování a sta-
vebním řádu (stavební zákon), 
ve znění zákona č. 68/ 207 Sb.
Nejdůležitější změnou je pro-
dloužení platnosti schválených 
stávajících územně plánova-
cích dokumentací.
V oblasti územního plánování 
se mění § 188; lhůta pro plat-
nost územně plánovacích do-
kumentací schválených před 
1. 1. 2007 (územní plán sídel-
ního útvaru, územní plán obce, 
regulační plán) se prodlužuje 
do 31. 12. 2015 (odst. 1). Změ-
na se netýká územně plánova-
cí dokumentace schválené před 

1. 7. 1992. Tato dokumentace 
pozbývá platnosti nejpozději 
do tří let ode dne nabytí účin-
nosti stavebního zákona (§ 187 
odst. 1), a tedy do 31. 12. 2009. 
Odst. 4 konstatuje, že obecně 
závazná vyhláška, která vyme-
zuje závaznou část územního 
plánu, se podle tohoto zákona 
považuje za opatření obecné 
povahy.
Nově je vložen § 188a, jenž řeší 
možnosti umisťování staveb 
v nezastavěném území obce, 
která nemá platný územní plán, 
mimo staveb a zařízení uvede-
ných v § 18, odst.5.
Jedná se o stavby: 
a) pro něž byly k 31. 12. 2006 

pravomocně povoleny stav-

Změna stavebního zákona
Změna stavebního zákona prodlužuje platnost územních plánů 
obcí a umožňuje postavit některé stavby bez územního plánu.
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by technické infrastruktu-
ry (např. inženýrské sítě pro 
stavby rodinných domů)

b) které jsou uvedeny v urbanis-
tické studii, studie musí být 
zpracována do 31. 12. 2006, 
provedena aktualizace a její 
data vložena do evidence 
územně plánovací činnosti 
(aktualizaci doporučujeme 
provést s úřadem územního 
plánování)

c) pro bydlení, pozemek musí 
navazovat na minimálně dva 
zastavěné stavební pozemky 
zastavěného území obce 
(např. dvě stavební parcely 
se stavbou rodinného domu, 
bytového domu atd.)

d) pro zemědělství s byty pro 
trvalé bydlení, mohou být 
maximálně tři byty, sou-
čet podlahových ploch bytů 
nesmí překročit jednu třeti-
nu podlahové plochy země-
dělské stavby, maximálně 
300 m2 (např. rodinné farmy)

e) občanského vybavení, po-
zemek musí navazovat 

na zastavěné území a ne-
smí překročit rozlohu 
5 000 m2

Pro umístění staveb pod bodem 
c)–e) je vždy nutný souhlas 
zastupitelstva obce. Zastu-
pitelstvo obce má v těchto pří-
padech postavení dotčeného 
orgánu, obec není účastníkem 
řízení. Zastavěné území je dá-
no intravilánem, nebo se musí 
vymezit samostatně podle sta-
vebního zákona.
Tyto změny znamenají jed-
nodušší způsob povolování 
některých vybraných druhů 
staveb v obcích, jež nemají 
schválenou územně plánovací 
dokumentaci, a tudíž se v těch-
to případech nevyžaduje její 
pořízení. Více informací vám 
poskytne:

 Petr Průža, Jiří Brambů-
rek, odbor územního plánová-
ní a stavebního řádu
telefon: 564 602 271, e-mail: 
bramburek.j@kr-vysocina.cz, 
pruza.p@kr-vysocina.cz

V souvislosti s ust. § 24 odst. 2 zákona č. 328/1999Sb., o ob-
čanských průkazech, v platném znění, a nařízením vlády 
č. 612/ 2004 Sb., kterým se stanovují lhůty pro výměnu občan-
ských průkazů bez strojově čitelných údajů, dochází ke skon-
čení platnosti občanských průkazů vydaných do 31. prosince 
2003.
Žádost o vydání občanského průkazu musí občan předložit nej-
později do 30. listopadu 2008 (lhůta pro vydání občanského prů-
kazu je totiž 30denní). 
Žádost o vydání občanského průkazu se podává osobně na obecní 
úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa trvalého 
pobytu, popřípadě na kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou 
působností mimo místo trvalého pobytu nebo na kterýkoliv mat-
riční úřad. Žádost nesmí být pomačkaná, přeložená ani jinak zne-
hodnocená. 
Předložením žádosti a dokladů může občan pověřit svého zástup-
ce na základě plné moci.
Tiskopisy žádostí o vydání občanských průkazů jsou k dispozici 
na všech obecních úřadech obcí s rozšířenou působností a matrič-
ních úřadech.
Doklady pro vydání občanského průkazu:
- dosavadní občanský průkaz
- jednu fotografii o rozměrech 35 x 45 mm, odpovídající součas-

né podobě občana

- doklady osvědčující skutečnosti, o nichž se do občanského 
průkazu zapisují údaje na žádost občana, anebo údaje potřebné 
k odstranění rozporů zjištěných v údajích uvedených na žádos-
ti s údaji vedenými v informačním systému evidence obyvatel 
či v evidenci občanských průkazů

Doklady musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo 
ověřené kopii.
Vyhotovený občanský průkaz si občan můžete převzít u matrič-
ního úřadu nebo u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, 
který si uvedl do žádosti o vydání občanského průkazu. Jinak má 
povinnost si převzít občanský průkaz u obecního úřadu obce 
s rozšířenou působností příslušného pro jeho vydání (tj. podle 
místa trvalého pobytu).
Za výměnu občanského průkazu bez strojově čitelných údajů 
(starý typ za nový) se nevybírá správní poplatek.
Tato výměna se netýká občanů, kteří se narodili před 1. led-
nem 1936.

 Věra Burešová, oddělení správní
telefon: 564 602 179, e-mail: buresova.v@kr-vysocina.cz
 Miroslava Marešová, oddělení správní
telefon: 564 602 180, e-mail: maresova.m@kr-vysocina.cz 

Výměna občanských průkazů 
bez strojově čitelných údajů

Zastupitelstvo kraje schvá-
lilo na svém zasedání dne 
24. 6. 2008 usnesením 0279/
04/2008/ZK „Zásady Zastu-
pitelstva kraje Vysočina pro 
poskytování dotací na územ-
ně plánovací činnost obcí 
z rozpočtu kraje Vysočina“ 
(dále jen „zásady“). Nejedná 
se o nové zásady, jde o upra-
vená „Pravidla pro poskytová-
ní dotací na územně plánovací 
činnost obcí z rozpočtu kra-
je Vysočina“. Věcně se obsah 
zásad nemění – zůstává stejné 
stanovení výše dotace i termín 
pro podávání žádostí (na rok 
2009 opět do 30. 9. 2008). 
Úprava zásad spočívá přede-
vším v doplnění správných 
pojmů a náležitostí dle nového 
stavebního zákona č. 183/2006 
Sb., ve znění pozdějších před-
pisů. Podle nového stavební-

ho zákona není již povinnost 
zpracovávat koncept územní-
ho plánu, pouze v případě po-
třeby prověření variant řešení. 
Současná právní úprava také 
již nepřipouští zpracování re-
gulačního plánu bez vydané-
ho územního plánu, proto už 
není možno dotovat regulační 
plány. V tomto smyslu byl text 
zásad upraven. 
Text zásad je k dispozici 
na odboru územního pláno-
vání a stavebního řádu a dále 
na www.kr-vysocina.cz > Do-
kumenty odborů > Odbor 
územního plánování a staveb-
ního řádu.

 Lenka Ryšavá, odbor územ-
ního plánování a stavebního 
řádu
telefon: 564 602 270, e-mail: 
rysava.l@kr-vysocina.cz

Zásady Zastupitelstva kraje 
Vysočina pro poskytování dotací 
na územně plánovací činnost obcí 

z rozpočtu kraje Vysočina

Informace
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Zastupitelstvo kraje Vyso-
čina na svém zasedání dne 
24. června 2008 schválilo 
usnesením č. 0281/04/2008/ZK 
výzvu k předkládání projektů 
v rámci grantového programu 
PREVENCE KRIMINALITY
2008 dotovaného z Fondu Vy-
sočina. Cílem tohoto progra-
mu je motivovat a podporovat 
obce, nestátní neziskové or-
ganizace a školy při realizaci 
specifických programů preven-
ce kriminality v oblasti soci-
ální prevence. Tato oblast se 
zabývá sociálními a ekono-
mickými problémy a zaměřuje 
se na ohrožené jedince a jejich 
rodiny, na skupiny obyvatel 
a rizikové lokality tak, aby po-
mohla změnit nepříznivé soci-
oekonomické prostředí.
Minimální výše finančních 
prostředků poskytnutých na 
jeden projekt dle této výzvy 
je 5 tis. Kč, maximální výše 
příspěvku je 150 tis. Kč, při-
čemž je stanoven minimální 
podíl příjemce podpory ve vý-

ši 40 % celkových nákladů 
na realizaci projektu. Finanční 
prostředky budou poskytnuty 
podpořeným žadatelům před 
zahájením realizace projektu 
s tím, že termín pro realizaci 
projektu je stanoven na dobu 
12 měsíců od podpisu smlou-
vy. Předložené projekty budou 
posouzeny řídicím výborem 
schváleným zastupitelstvem 
kraje, který rozhodne o při-
znání podpory konkrétním ža-
datelům. 
Formulář žádosti o poskytnutí 
dotace a výzva k předkládání 
projektů jsou zveřejněny na in-
ternetové adrese www.fond-
vysociny.cz > Programy 
> Aktivní > Grantový program 
č. 208. Termín pro předložení 
žádostí je stanoven na 31. srp-
na 2008. Bližší informace vám 
poskytne:

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

Grantový program 
PREVENCE KRIMINALITY 

2008

Ministerstvo pro místní roz-
voj rozeslalo do vnějšího při-
pomínkového řízení návrh 
Politiky územního rozvoje 
ČR 2008 (dále jen „PÚR“). 
Politika územního rozvo-
je je celostátním nástrojem 
územního plánování, který 
významným způsobem zasa-
huje i do uspořádání území 
v jednotlivých krajích. Úče-
lem PÚR je zajištění koor-
dinace územně plánovací 
činnosti krajů a obcí, koor-
dinace koncepcí, strategií 
a ostatních dokumentů mi-
nisterstev i jiných ústředních 
správních orgánů. Ze všech 
návrhů, jimiž se PÚR v na-

šem kraji zabývá, je nutné 
jmenovat zejména stanove-
ní rozvojových oblastí a os, 
koridory pro dopravní infra-
strukturu – vysokorychlostní 
železniční trať, rozšíření dál-
nice na šestipruhové uspořá-
dání, dále pak koridory velmi 
vysokého napětí, koridory 
plynovodů, zdvojení ropovo-
du, hlubinná úložiště vysoce 
radioaktivních odpadů a vy-
hořelého jaderného paliva, 
lokality pro akumulaci po-
vrchových vod atd. PÚR ur-
čuje požadavky na konkrétní 
úkoly územního plánování 
v republikové a mezinárodní 
souvislosti a je závazná pro 

pořizování územních plánů 
obcí, regulačních plánů a pro 
rozhodování v území. 
Ministerstvo pro místní rozvoj 
zahájilo vnější připomínkové 
řízení, v jehož rámci je mož-
né k návrhu PÚR podávat při-
pomínky i ze strany veřejnosti. 
Obce, veřejnost a další subjek-
ty mohou své připomínky za-
sílat na e-mailovou adresu: 
hajlud@mmr.cz (do předmětu 
zprávy je třeba uvést: Politika 
územního rozvoje) nebo písem-
ně na adresu: MMR, Staroměst-
ské náměstí 6, 110 15 Praha 1, 

nejpozději však do 25. 9. 2008. 
Pro kraj Vysočina je termín 
k uplatnění svého stanovisko 
stanoven do 16. 9. 2008.
Kompletní materiál je zveřej-
něn způsobem umožňujícím 
dálkový přístup na adrese: 
http://www.mmr.cz/politika-
-uzemniho-rozvoje-cr-2008.

 Petr Průža, Jiří Brambů-
rek, odbor územního plánová-
ní a stavebního řádu
telefon: 564 602 271, e-mail: 
pruza.p@kr-vysocina.cz, bram-
burek.j@kr-vysocina.cz

Vnější připomínkové řízení k návrhu 
Politiky územního rozvoje ČR 2008

Obce a kraje mohou po ži-
velné pohromě z uplynulých 
dnů žádat o podporu Minis-
terstvo pro místní rozvoj.
Ministr Jiří Čunek upozor-
ňuje obce a kraje, které utr-
pěly škody na svém majetku 
v důsledku živelních po-
hromy v uplynulých dnech, 
že pro obnovu tohoto majet-
ku mohou požádat o podpo-
ru v rámci programu Obnova 
obecního a krajského majet-
ku postiženého živelní ane-
bo jinou pohromou. Zásady 
programu pro rok 2008 stej-
ně jako Výzva k podává-
ní žádostí jsou zveřejněny 
na webových stránkách mi-
nisterstva www.mmr.cz.
„Finanční pomoc obcím a kra-
jům ze státního programu se tý-
ká živelních pohrom, například 
vichru, lokální povodně, sesuvu 
půdy a dalších, které nastaly v 
roce 2008. Podpora se posky-
tuje ve formě investiční nebo 
neinvestiční účelové dotace a 
je určena na rekonstrukci či 
opravu majetku poškozeného 
živelní pohromou, popřípadě 
na pořízení nového majetku pl-
nícího tutéž funkci, kterou plnil 
majetek pohromou zničený. Jde 
zejména o místní komunikace, 
mosty, veřejná prostranství, 

obecní stavby a zařízení včet-
ně staveb a zařízení preven-
tivní infrastruktury,“ uvedl Jiří 
Čunek. „Program však není 
určen na podporu obnovy by-
tového fondu ve vlastnictví 
obcí,“ upozornil ministr.
Vzhledem k tomu, že program 
je určen výhradně na obnovu 
majetku po pohromě, je tře-
ba provést fotodokumenta-
ci vzniklých škod především 
na tom majetku, na který bude 
požadována podpora. Jed-
noznačné doklady o vzniklé 
škodě jsou podmínkou bezpro-
blémového projednání žádosti.
Přijaté žádosti posoudí hod-
notitelská komise progra-
mu a doporučí ministrovi pro 
místní rozvoj přiznání, nebo 
nepřiznání dotace. V návaz-
nosti na rozhodnutí ministra 
pro místní rozvoj budou pod-
pořené i nepodpořené akce 
nebo projekty zveřejněny opět 
na webových stránkách Mi-
nisterstva pro místní rozvoj 
(www.mmr.cz) a písemnou for-
mou budou účastníci programu 
vyrozuměni o přiznání, či ne-
přiznání dotace.

 Odbor komunikace MMR 
ČR, telefon: 224 861 126, 
e-mail: tiskove@mmr.cz

Obce a kraje mohou žádat
o podporu
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Zimní údržba na silniční síti v kraji Vysočina se provádí podle 
„Plánu zimní údržby“, který legislativně vychází ze zákona o po-
zemních komunikacích. Organizační, věcné, technické a techno-
logické zásady zajišťování sjízdnosti jsou zapracovány do „Plánu 
zimní údržby“ Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěv-
kové organizace. V souladu s výše uvedenou právní úpravou 
je stanoveno, že zimní údržbou vozovek se podle stanoveného 
pořadí důležitosti zmírňují závady vznikající povětrnostními vli-
vy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti. Správce ko-
munikace podle připraveného „Plánu zimní údržby“ odstraní, 
nebo alespoň zmírní závady ve sjízdnosti komunikace ve sta-
novených časových lhůtách. Pro termínové zpřesnění účinnosti 
„Plánu zimní údržby“ je legislativně stanoveno zimní období 
na dobu od 1. listopadu do 31. března následujícího roku. Pokud 

vznikne povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se zá-
vady ve sjízdnosti komunikace bez zbytečných odkladů přiměře-
ně k vzniklé situaci. 
Dle zákona o pozemních komunikacích může rada kraje svým na-
řízením vymezit úseky silnic, na nichž se pro malý dopravní vý-
znam nezajišťuje sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí.
V roce 2005 byly tyto neudržované úseky vymezeny nařízením 
Rady kraje Vysočina č. 4/2005.
Rada kraje dne 8. 7. 2008 přehodnotila nařízení z roku 2005, 
vyšla přitom z návrhů Krajské správy a údržby silnic Vysoči-
ny, ze žádostí obcí i z vlastních podnětů a vydala nové nařízení 
č. 6/2008, kterým s účinností od zimního období 2008/2009 nově 
vymezuje neudržované úseky. Hlavním hlediskem byl nízký do-
pravní význam těchto komunikací.

Neudržované úseky komunikací

Jedná se o: 
Neudržované úseky silnic v kraji Vysočina
(1) Okres Havlíčkův Brod
Číslo silnice Staničení Popisné určení místa Délka v km
III/3501   0,000–2,270 Vysočina–Smilov 2,270
III/03820   0,000–1,549 Keřkov–Hesov 1,549
III/1314   0,000–3,549 Štoky–Smrčná 3,549
III/34410   0,000–4,096 Dolní Krupá–Kojetín 4,096
III/3472A   0,000–1,490 křižovatka Tis–Malčín 1,490
III/34714   0,000–3,236 Radostín–Valečov, rozc. 3,236
III/34715   0,000–1,746 Valečov–Lučice 1,746
III/34723   0,000–3,132 Okrouhlice–Veselý Žďár 3,132
III/34724   1,800–2,404 Chlum–křiž. se sil. III/34714 0,604
III/34763   0,000–1,974 Kamenná Trouba–Lipnice nad Sázavou 1,974
III/34770   2,669–4,000 hranice okr. Pelhřimov–Leština u Skály 1,331
III/34812   4,520–6,998 Lípa–Okrouhlička 2,478
III/3511   2,000–3,912 Havlíčkova Borová–Železné Horky 1,912
II/344 23,637–24,633 spojka Jeníkovec 0,996
II/346 12,040–15,942 Jiříkov–Jilem 3,902
III/03713   0,000–3,055 Krucemburk–Košíkov 3,055
III/3452   1,985–3,134 Sychrov–Jakubovice 1,149
III/3453   1,000–3,190 Nasavrky–Zhoř 2,190
III/34512   1,416–3,100 křižovatka se sil. III/34514–Košťany 1,684
III/34513   0,000–0,100 odb. Košťany 0,100
III/34524   0,000–3,518 Klouzovy–Nová Ves u Chotěboře 3,518
III/34525   0,000–1,572 Nová Ves u Chotěboře–Bezlejov 1,572
III/34529   0,000–3,267 Chotěboř–Příjemky 3,267
III/3465   0,400–1,501 průtah Jiříkov 1,101
III/35013   1,140–2,965 hranice okr. Žďár nad Sázavou–Havlíčkova Borová 1,825
III/35015   3,800–4,501 Hluboká–hranice okr. Žďár nad Sázavou 0,701
III/1304   0,000–0,988 Chlumek–hranice okr. Kutná Hora 0,988
III/3396   0,000–0,604 křižovatka s III/3395–hranice okr. Kutná Hora 0,604
III/3471   2,994–4,177 Tis–Zboží k rozcestí na křižovatku na Kněž 1,183
III/3473   1,962–6,164 Malčín –Zboží (část) 4,202
III/3469   5,991–8,313 křiž. III/34519–Vepříkov křiž. III/34517 2,322
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III/03421   0,000–3,155 křiž. I/34–Stříbrné Hory křiž I/19 3,155
III/03815   0,801–2,272 od mostu 03818-002–Dlouhá Ves 1,471
III/3456   4,971–6,879 Hostačov–Zvěstonice 1,908
III/34723   4,400–5,776 Veselý Žďár–Pelestrov 1,376
III/34713   1,812–4,473 Olešnice–Lučice 2,661
III/34734   2,151–4,460 Ovesná Lhota–přejezd ČD k Sázavce 2,309

(2) Okres Jihlava
Číslo silnice Staničení Popisné určení místa Délka v km
II/348 38,302–40,343 Arnolec–hranice okr. Žďár nad Sázavou směr Černá 2,041
III/1314   3,549–5,979 hranice okr. Havl. Brod od Štoků–křižovatka III/1311 2,430
III/0393   1,000–2,650 Dolní Cerekev–Hutě 1,650
III/11264   4,940–6,569 Řásná hájovna 1,629
III/13417   0,591–2,382 Kaliště od žel. tratě–hranice okr. Pelhřimov směr Počátky 1,791
III/3536   0,000–0,660 křižovatka s II/353–hranice okr. Žďár nad Sázavou směr Chroustov 0,660
III/4031   1,370–2,350 hranice okresu Třebíč–ve směru od Brancouz–Dolní Smrčné 0,980
III/4037   1,200–3,393 1 km od Nevcehle–Nepomuky 2,193
III/4041   0,140–2,751 Luka nad Jihlavu–Vysoké Studnice 2,611
III/4051   3,472–6,030 Puklice–Předboř 2,558
III/40620   0,000–1,544 Myslůvka–(křižovatka s II/406)–hranice okr. Jindřichův Hradec směr 

Kostelní Vydří
1,544

III/13110   0,000–1,032 Kalhov–Velešov 1,032
III/4033   0,000–1,900 Křižovatka–II/403–Panská Lhota 1,900

(3) Okres Pelhřimov
Číslo silnice Staničení Popisné určení místa Délka v km
III/01926   5,810–8,868 odbočka na Častkovice–Ústrašín 3,058
III/11226   0,148–2,634 hranice okr. Benešov–Křešín 2,486
III/11232   0,000–3,265 Košetice–Onšov 3,265
III/11252   4,968–8,299 Libkova Voda–Vlásenice–Drbohlavy 3,331
III/11254   0,000–2,442 Božejov–Libkova Voda 2,442
III/11256   0,000–2,335 III/11255–III/11258 Houserovka–Dobrá Voda 2,335
III/1339   0,000–5,001 II/133 Vyskytná–Sázava 5,001
III/13417   2,382–4,428 Hranice okr. Jihlava–Pelhřimov, II/132 Počátky–Kaliště 2,046
III/34770   0,000–2,669 II/347–Leština 2,669
III/11235   0,000–3,746 Milotičky–Červená Řečice 3,746
III/12824   0,000–4,140 Bohdalín–Mnich 4,140
III/4095   0,000–2,594 Střítež–křižovatka Nechyba 2,594
III/4098   0,000–3,285 Včelnička–křižovatka Kutlov 3,285
III/1284   1,645–2,601 Babice–konec silnice 0,956
III/11230   1,470–1,970 Chyšná–konec silnice 0,500
III/01921   0,000–0,569 I/19–křiž. Dvořiště 0,569
III/34775   2,479–4,829 Bystrá–křiž. III/523 2,350
III/12821   1,002–4,551 Chválkov–křiž. II/409 u Rytova 3,549
III/11246   1,250–1,608 Lešov–konec silnice 0,358

 

(4) Okres Třebíč
Číslo silnice Staničení Popisné určení místa Délka v km
II/151 53,902–58,117 od Domamile–křižovatka se silnicí III/15115 4,215
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III/11271   8,593–12,367 Mezeříčko–Domamil 3,774
III/15222 13,879–15,107 Chotěbudice–hranice okresu Jindřichův Hradec 1,228
III/15226   0,695–3,492 Moravské Budějovice–křižovatka se silnicí III/15225 2,797
III/15226   3,935–6,619 křiž. se silnicí III/15116 po Vratín 2,684
III/15229   2,053–4,738 Blatnice–křižovatka se silnicí III/15231 2,685
III/15238   0,000–2,864 Myslibořice–Odunec 2,864
III/15243   0,000–3,125 Hrotovice–křiž. III/15241 3,125
III/15244   0,423–3,676 Hrotovice–Bačice 3,253
III/15247   0,284–3,423 Slavětice–Dalešice 3,139
III/34911   1,125–2,047 Svatoslav od pily–hranice okresu Žďár nad Sáz. 0,922
III/34913   0,000–1,520 křižovatka II/349–Benetice 1,520
III/35112   0,150–2,450 křižovatka–samoty Vartenberg–Okřešice 2,300
III/35118   0,000–2,043 Vladislav–Pozďátky 2,043
III/35118   4,232–6,471 křižovatka II/351–Klučov 2,239
III/35121   0,578–1,707 křižovatka II/351–Plešice 1,129
III/36060   0,426–3,481 Trnava–křiž. III/35116 3,055
III/36061   0,000–0,891 křiž. II/360–Týn 0,891
III/36070   0,506–4,142 Jakubov–Vícenice u Moravských Budějovic 3,636
III/36078   5,834–8,680 Dolní Lažany–Horní Lažany 2,846
III/3995   4,808–9,073 Naloučany–křiž. II/392 Čikov 4,265
III/3999   2,447–4,207 křižovatka III/39912–křižovatka II/399 Studenec 1,760
III/4027   1,684–4,005 Předín od hájovny–křižovatka III/4028 2,321
III/4031   0,500–1,370 Brancouze–hranice okresu Jihlava 0,870
III/40811   0,265–2,040 Kostníky–křižovatka III/41015 1,775
III/4107   2,116–3,268 křižovatka III/4108–křižovatka III/4102 1,152
III/41010   0,000–2,434 křižovatka II/410–Čáslavice 2,434
III/41018   0,184–2,205 Radotice–Jiratice 2,021
III/41020   0,283–3,655 Bačkovice–křižovatka II/410 3,372
III/4111   0,000–0,989 Krnčice–Jackov 0,989
III/3908   0,000–0,547 Studenec–Pozďatín 0,547
III/3909   0,000–0,123 Studenec–příjezdná k nádraží 0,123
III/15113   0,145–2,907 Štěpkov–Budkov 2,762
III/39015   0,000–2,085 křiž. I/23–Smrk 2,085
III/4119   0,000–0,452 Vesce–příjezdná 0,452

(5) Okres Žďár nad Sázavou 
Číslo silnice Staničení Popisné určení místa Délka v km
II/348 40,342–41,535 Černá–hranice okresu Jihlava 1,193
II/353   8,491–12,406 Borovnice–rozcestí Javorek 3,915
II/354 38,662–40,483 křižovatka Petrovice–křižovatka Hlinné 1,821
II/391   5,874–8,654 Heřmanov–Vidonín 2,780
III/3491   0,535–1,461 Pustina–konec osady–křižovatka II/349 0,926
III/3496   0,000–2,235 H. Radslavice–Uhřínov 2,235
III/35012   2,009–2,848 Pořežín–hranice okresu Havlíčkův Brod 0,839
III/35013   0,000–1,140 Vepřová–hranice okresu Havlíčkův Brod 1,140
III/35014   3,578–10,264 Radostín–Vepřová 6,686
III/35015   4,501–4,868 hranice okresu Havlíčkův Brod–Radostín 0,367
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III/3518 0,460–4,895 Měřín–hranice okresu Jihlava 4,435
III/3536 0,660–2,617 Chroustov–hranice okresu Jihlava 1,957
III/3537 0,000–0,868 Chroustov–Černá 0,868
III/35315 0,895–3,948 Nové Město na Moravě–Jiříkovice 2,053
III/35317 0,000–9,858 Kadov–Herálec 9,858
III/35318 0,000–2,450 Krátká–Samotín 2,450
III/35413 0,000–2,015 Kadov–Sloupek 2,015
III/3520 4,787–7,275 křižovatka II/354–Slavkovice 2,488
III/35422 0,000–2,622 Jámy–Veselíčko 2,622
III/35423 0,000–0,809 Hlinné spojovací 0,809
III/35425 1,465–3,573 Kněževes–křižovatka III/35426 2,108
III/35429 4,260–7,238 Bohdalov–Starý Telečkov 2,978
III/35727 0,000–2,078 Unčín–Ubušín 2,078
III/36039 3,200–5,822 Zubří–Vojtěchov 2,622
III/3854 0,000–0,158 Rozsochy nádraží 0,158
III/38511 0,000–0,191 Střítež spojovací 0,191
III/3877 2,026–4,1470 Chlébské–hranice okresu Blansko 2,114
III/3883 0,000–2,848 Rousměrov–Bohdalec 2,848
III/3884 0,000–1,499 Radešín–Podolí 1,499
III/3886 1,802–3,196 Račice–Olešínky 1,394
III/3916 0,000–1,695 Kundratice spojovací 1,695
III/3924 4,427–7,317 Holubí Zhoř–hranice okresu Třebíč 2,890
III/3885 0,000–2,620 Bobrová–Dlouhé 2,620

Celkem počet km neudržovaných komunikací v kraji Vysočina 304,122

Bližší informace vám podá:
 
 Ivana Ševecová, odbor dopravy a silničního hospodářství, telefon: 564 602 237, e-mail: sevecova.i@kr-vysocina.cz

Na počátku měsíce června 
2008 ukončili kontroloři kraj-
ského úřadu přezkoumání hos-
podaření obcí a dobrovolných 
svazků obcí (DSO) na úze-
mí kraje Vysočina. Z celkové-
ho počtu 704 obcí a 75 DSO 
v kraji požádalo o přezkou-
mání svého hospodaření za rok 
2007 krajský úřad 590 obcí 
a 38 DSO. Ostatní obce a DSO 
se rozhodly zadat přezkoumá-
ní svého hospodaření profesi-
onálním auditorům na základě 
smluvního vztahu. Placených 
služeb auditora využívá v kraji 
Vysočina téměř polovina obcí 
s počtem obyvatel vyšším než 
800 a polovina DSO. Na druhé 
straně obce s počtem obyvatel 

nižším než 800 dávají převáž-
ně přednost přezkoumání jejich 
hospodaření krajským úřadem 
a pouze 12 % z nich uzavírá 
smlouvy s auditory.
Přezkoumání hospodaření je 
zpravidla zahajováno v září díl-
čími přezkoumáními na obec-
ních úřadech, kde podle zákona 
musí být tato přezkoumání po-
vinně provedena. Kromě toho 
celá řada obcí žádá o dílčí pře-
zkoumání svého hospodaření 
nad rámec zákona s cílem zís-
kat čas pro odstranění případně 
zjištěných chyb a nedostatků 
ještě do konce kalendářního 
roku. Ve 2. pololetí 2007 vyko-
nali kontrolní pracovníci kraj-
ského úřadu dílčí přezkoumání 

hospodaření u 281 obcí, tj. 48 % 
z celkového počtu obcí, které 
požádaly o přezkoumání hos-
podaření krajský úřad, a také 
u 37 DSO. Žádné nedostatky 
nebyly při těchto přezkoumá-
ních zjištěny v hospodaření 
36 % obcí a 78 % DSO.
Poté od února do června 2008 
vykonali kontroloři krajského 
úřadu konečná přezkoumání 
hospodaření za celý účetně uza-
vřený rok 2007. Nějaké chyby 
nebo nedostatky byly konsta-
továny ve zprávách o výsled-
ku přezkoumání u 45 % obcí 
a 10 % DSO, jejichž hospo-
daření přezkoumával krajský 
úřad. Při porovnání s výsled-
ky přezkoumání za rok 2006, 

kdy byly krajskými kontrolo-
ry zjištěny nedostatky v hos-
podaření 52 % obcí, je zřejmé, 
že přibylo obcí, které zlepšily 
své hospodaření, protože mimo 
jiné přijaly a uskutečnily dosta-
tečná opatření k nápravě. Nej-
více nedostatků je opakovaně 
zjišťováno zejména v obcích 
s méně než 300 obyvateli, což 
potvrzují i výsledky přezkou-
mání za rok 2007: zatímco 
v hospodaření 52 % těchto ma-
lých obcí konstatovali pracov-
níci krajského úřadu nějaké 
nedostatky, u obcí s více než 
300 obyvateli to bylo pouze ve 
29 % případů.
Pokud jde o jednotlivé oblasti 
zjišťovaných nedostatků, nejví-

Přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků 
obcí za rok 2007
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ce se jich vyskytovalo ve vede-
ní účetnictví. U každé třetí obce 
zjistili kontroloři krajského úřa-
du nějaký nedostatek spočíva-
jící v neúplnosti, nesprávnosti 
nebo neprůkaznosti účetnictví. 
Nejčastěji se jednalo o chyby 
a nedostatky v provádění inven-
tarizací (zejména chybějící in-
venturní soupisy), nezaúčtování 
všech účetních případů nebo 
nesprávné účtování o majetku 
(zejména u drobného dlouho-
dobého majetku, dlouhodobého 
nehmotného majetku a pozem-
ků při jejich koupi nebo pro-
deji), nenávaznost evidence 
majetku a závazků na stavy 
v účetnictví, neúčtování předpi-
sů pohledávek a závazků k datu 
jejich vzniku a nesprávné účto-
vání investičních a neinvestič-
ních dotací.
Nedodržování některých povin-
ností daných zákonem o roz-
počtových pravidlech územních 

rozpočtů (podle zákona se jed-
ná vždy o porušení rozpočto-
vé kázně) bylo zjištěno u 17 % 
obcí, jejichž hospodaření pro-
věřoval krajský úřad. Byly 
to většinou stejné nedostatky 
jako v předchozích letech, pře-
devším nesestavení rozpočto-
vého výhledu, nezveřejňování 
návrhu závěrečného účtu, ne-
projednání závěrečného účtu 
v souladu se zákonem stanove-
ným vyjádřením, neprovádění 
rozpočtových opatření včetně 
jejich evidence a schvalování, 
a tedy v podstatě nevedení fi-
nančního hospodaření podle 
schváleného rozpočtu.
Nedostatky spočívající v nedo-
držování povinností stanove-
ných některými dalšími zákony 
zjistili kontroloři u 15 % pře-
vážně malých obcí. 
I když na řadě obcí došlo 
ke zlepšení jejich hospoda-
ření, přesto existuje stále 

více než 90 obcí, které neod-
straňují chyby a nedostatky 
zjišťované při přezkoumání 
jejich hospodaření v minu-
lých letech. 
Shrnutí nejčastějších nedo-
statků zjištěných při přezkou-
mání hospodaření obcí a DSO 
za rok 2007 je zveřejněno 
na internetových stránkách 
kraje Vysočina > Metodic-
ká pomoc obcím nebo v do-
kumentech odboru kontroly 
krajského úřadu, kde lze rov-
něž nalézt informaci o zá-
kladních povinnostech obcí 
a DSO stanovených zákonem 
č. 420/ 2004 Sb., o přezkoumá-
vání hospodaření územních 
samosprávných celků a DSO. 
Na základě tohoto zákona jsou 
mimo jiné obce a DSO, v je-
jichž hospodaření byly zjiš-
těny nedostatky, povinny při 
projednávání závěrečného 
účtu přijmout opatření k jejich 

odstranění a o těchto opatře-
ních musí písemně informo-
vat krajský úřad nejpozději 
do 15 dnů po projednání zprá-
vy o výsledku přezkoumání. 
Po uplynutí lhůty, již si obec 
nebo DSO stanoví k odstraně-
ní nedostatků, musí být kraj-
skému úřadu podána písemná 
zpráva o plnění přijatých opat-
ření.
Obce a DSO, jejichž hospo-
daření přezkoumává profe-
sionální auditor, mají stejné 
povinnosti, navíc musí předat 
krajskému úřadu stejnopis au-
ditorské zprávy o výsledku 
přezkoumání, a to v termínu 
do 15 dní po jejím projednání 
v rámci schvalování závěreč-
ného účtu.

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

Rekordní dotace Evropské unie
Rekordní dotace Evropské 
unie pro Vysočinu z Operač-
ního programu přeshraniční 
spolupráce Rakousko–Česká 
republika
Na začátku července se sešel 
Monitorovací výbor ustavený 
pro Operační program pře-
shraniční spolupráce Rakous-
ko–Česká republika 2007–13,
aby schválil dotace Evrop-
ské unie pro první projekty 
předložené v tomto progra-
mu. V teplých letních dnech 
se diskutovalo a následně 
hlasovalo o celkem 39 pro-
jektech podaných žadateli 
z česko-rakouského příhra-
ničního regionu, jehož sou-
částí je i kraj Vysočina. 
Výsledek je pro náš region 
více než potěšující: prostřed-
nictvím úspěšných žadatelů 
tohoto programu pošle Ev-
ropská unie na Vysočinu té-
měř 93 milionů korun.
Schválené projekty podpoří 
přeshraniční spolupráci napří-
klad v oblasti posilování eko-

nomických vazeb, cestovního 
ruchu a kultury, volnočaso-
vých aktivit, dopravní infra-
struktury, sociální integrace 
či zlepšování institucionálních 
kooperačních struktur.
V kraji Vysočina bylo podpo-
řeno pět z osmi podaných pro-
jektů, z nichž nejvýznamnější 
jsou projekty „Dolnorakouské 
zemské výstavy v Telči REI-
LA 2009“, krajský dopravní 
projekt „Severojižní propoje-
ní kraje Vysočina 2“ a projekt 
hospodářské spolupráce Kraj-
ské hospodářské komory. Bez 
výhrad byl schválen i „Fond 
malých projektů“ (bývalý Dis-
poziční fond), který podporu-
je projekty menšího rozsahu 
(do 20 000 EUR příspěvku 
z EU). Fond malých projektů 
je administrován Regionální 
rozvojovou agenturou Vysoči-
na (www.rrav.cz) a první vý-
zva pro předkládání projektů 
do tohoto Fondu bude ukonče-
na 1. srpna 2008.
Monitorovací výbor se také do-

Na podporu školicích, osvětových, propagačních a dalších 
aktivit v oblasti zdraví, udržitelného rozvoje a zapojování 
občanů do veřejného života přispívá kraj Vysočina částkou 
až 180 000 Kč pro jednoho žadatele ročně. 
V roce 2007 bylo v rámci „Zásad zastupitelstva kraje Vysočina 
pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace prin-
cipů Místní Agendy 21 v kraji Vysočina“ (dále jen „zásady“) pod-
pořeno 11 žádostí v celkové výši 928 636 Kč.
V roce 2008 již bylo k 15. 7. přijato 23 žádostí o dotaci v celkové 
výši 1 876 078 Kč. 

Podpora kraje zdravým městům, 
obcím a školám na Vysočině

hodl, že poskytne žadatelům 
více času na zpracování svých 
projektových žádostí do další-
ho kola OP přeshraniční spolu-
práce Rakousko–ČR a posunul 
nejbližší termín odevzdávání 
žádostí z 10. září na 3. října 
2008. Kontaktním místem pro 
konzultace projektových zámě-
rů a předkládání žádostí je odbor 
regionálního rozvoje Krajského 
úřade kraje Vysočina.

Kontaktní osoby pro OP pře-
shraniční spolupráce Rakous-
ko–Česká Republika 2007–13:

 Gabriela Grycová, odbor 
regionálního rozvoje
telefon: 564 602 550, email: 
grycova.g@kr-vysocina.cz,
 Vladimír Šprincl, odbor re-
gionálního rozvoje
telefon: 564 602 551, e-mail:
sprincl.v@kr-vysocina.cz
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Zřizování nových válečných 
hrobů (pietních míst)

Na základě upozornění Minis-
terstva obrany ČR, odboru mi-
morezortní spolupráce, si vám 
dovolujeme připomenout povin-
nost vyžádat si souhlas k nově 
zřizovaným válečným hrobům 
(pietním místům) podle § 3 
odst. 2 zákona č. 122/ 2004 Sb., 
o válečných hrobech a pietních 
místech.  Jedná se především 
o pamětní desky, pomníky a ji-
ná pietní místa. Každá žádost 
o zřízení nového válečného 
hrobu (pietního místa) musí 
obsahovat mimo základní evi-
denční a technické údaje rovněž 
vyjádření obecního úřadu obce 

s rozšířenou působností, který 
vede evidenci válečných hrobů 
podle výše uvedeného zákona 
ve svém správním území, a rov-
něž vyjádření krajského úřadu, 
jehož zákonnou povinností 
je koordinace péče o válečné 
hroby v rámci celého kraje.
Konkrétní případy je možné 
konzultovat na níže uvedeném 
kontaktu.
 
 Jaroslava Váchová, odbor 
sekretariátu ředitele a krajské-
ho živnostenského úřadu
telefon: 564 602 186, e-mail: 
vachova.j@kr-vysocina.cz

Příspěvek ze strany kraje činí 
maximálně 60 % celkových 
uznatelných nákladů projektu. 
Minimální výše dotace na je-
den projekt činí 5 000 Kč, 
maximální výše je 60 000 Kč. 
Žadatel může pravidelně získat
podporu až pro tři projekty 
v jednom kalendářním roce, 
a tedy celkem 180 000 Kč 
za rok, a musí být zapojen 
v programech Místní Agenda 
21 a Zdraví 21. Více o pod-
mínkách zapojení do těch-
to programů se dozvíte 
na www.ma21.cz. Pro podání 
žádosti stačí, aby byl žadatel 
zařazen do kategorie Zájemci.
Dotace pro naplňování zásad 
Místní Agendy 21 a Zdraví 21 
v kraji Vysočina je v letošním 
roce nově umožněna i školám, 
které jsou zařazeny v programu 
Škola podporující zdraví (reali-
zující projekty Zdravá škola 
a Zdravá mateřská škola – viz 
www.program-spz.cz/cz).
Příjem žádostí pro letošní rok 
bude ukončen 19. 9. 2008. 
Největší zájem ze strany ža-
datelů je o úpravu veřejných 
prostranství, výsadbu stromů 
za účasti veřejnosti, realiza-

ci kampaní jako je například 
Den Země, Týden mobility 
nebo Dny zdraví. Školy a vzdě-
lávací zařízení se zaměřují 
na podporu zdravého životního 
stylu žáků, přeměnu školních 
zahrad na přírodní učebny aj. 
Zajímavé jsou i projekty we-
bových stránek věnovaných 
udržitelnému rozvoji a podpo-
ře zdraví, vypracování strate-
gií udržitelného rozvoje nebo 
ekologických auditů. Realizace 
projektových aktivit je možná 
i formou partnerství s nestání-
mi neziskovými nebo příspěv-
kovými organizacemi.
Zásady zastupitelstva kraje
Vysočina a informace k podá-
vání žádostí jsou zveřejněny na 
www.kr-vysocina.cz/zdravykraj.
Setkání úspěšných žadatelů 
a dalších případných zájem-
ců se bude konat ve středu 
27.8.2008 v 9.30 na KrÚ Vyso-
čina v  Jihlavě, Žižkova 57. 
Více informací vám poskytne:

 Marta Vencovská, koordi-
nátorka Zdravého kraje Vyso-
čina a MA21
telefon: 564 602 556, e-mail: 
vencovska.m@kr-vysocina.cz

V červenci se zvýšil počet 
národních kulturních pa-
mátek (NKP) nacházejících 
se na území kraje Vysočina, 
které tvoří nejvýznamnější 
součást kulturního bohatství 
našeho národa.
Ke stávajícím osmi nemovitým 
NKP, mezi které patří unikátní 
dílo Jana Blažeje Santiniho 
Aichla kostel sv. Jana Ne-
pomuckého na Zelené hoře 
ve Žďáře nad Sázavou, zámek 
v Telči, v Jaroměřicích nad 
Rokytnou a v Náměšti nad 
Oslavou, zřícenina hradu Lip-
nice nad Sázavou nebo unikátní 
stavby města Třebíč – bývalý 
klášter (dnes zámek) s bazi-
likou sv. Prokopa a židovský 
hřbitov v Třebíčí a rodný dům 
jedné z nejvýznamnějších po-
stav české historie Karla Hav-
líčka Borovského v Havlíčkově 

Borové, se připojily další dva 
objekty.
Dne 1. 7. 2008 nabylo účinnosti 
nařízení vlády, kterým byl pro-
hlášen národní kulturní památ-
kou kostel sv. Jakuba Většího 
v Jihlavě, monumentální gotic-
ká stavba s přístavbou barokní 
kaple Panny Marie Bolestné, 
a dominanta města Polná 
– kostel Nanebevzetí Panny 
Marie, unikátní barokní stavba 
postavená dle plánu italského 
stavitele Dominika D. Ange-
li. Více informací naleznete 
na webových stránkách kraje 
Vysočina: www.kr-vysocina.cz 
> Kultura a památky > Svět 
památek > Památkový fond. 

 Olga Čermáková, odbor 
kultury a památkové péče
telefon: 564 602 351, e-mail: 
cermakova.o@kr-vysocina.cz

Vysočina má dvě nové národní 
kulturní památky

Krajský úřad kraje Vysočina zpracoval souhrnnou zprávu 
o své činnosti za poslední čtyři roky. Jde o ucelený soubor 
informací o krajském úřadu, který mapuje čtyřleté volební 
období (2004–2008) a jehož ambicí je podat informace 
o nejpodstatnějších záležitostech, kterými se krajský 
úřad zabýval a zabývá, nejzávažnějších úkolech, jež úřad 
ve spolupráci se samosprávnými orgány řešil a řeší, ale také 
shrnout úspěchy a ocenění, kterých krajský úřad dosáhl. 
„Protože se práce úřadu dělí na čtyřleté cykly tak, jak lidé 
ve volbách hodnotí dosavadní práci kraje a jak vyjadřují 
svá očekávání do budoucna, je na místě říci si, co se vlastně 
na Vysočině za ty uplynulé čtyři roky stalo. Věnujeme tomu 
zpracovaný materiál a věříme, že to bude příjemné, zajímavé 
a mnohdy i poučné čtení,“ uvedl ředitel Krajského úřadu kraje 
Vysočina Zdeněk Kadlec. Materiál je určen široké veřejnosti 
a v přehledné formě je k dispozici na webových stránkách 
kraje Vysočina v elektronické podobě > Tiskoviny kraje).

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

Informace v kostce: 
Zpráva o činnosti Krajského 

úřadu kraje Vysočina
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Pikárec: Vyhlášení krajského kola soutěže Vesnice roku

Hejtman kraje Vysočina Miloš Vystrčil předává ocenění Vesnice 
Vysočiny starostovi Pikárce Františku Brožovi. Ocenění udělilo 
Zastupitelstvo kraje Vysočina.

První náměstek hejtmana Václav Kodet a Jaroslava Dvořáková 
(členka krajské poroty) předávají Zelenou stuhu za péči o zeleň 
starostovi Jiřic Svatoplukovi Veroňkovi.

Starosta Jiratic Josef Simandl přebírá Modrou stuhu za společen-
ský život od Jana Krumla (člena poroty) a náměstka hejtmana pro 
oblast životního prostředí a zdravotnictví Pavla Hájka.

Marie Černá, náměstkyně hejtmana pro oblast regionálního roz-
voje, předala Bílou stuhu za činnost mládeže starostce Jiratic paní 
Věře Bartuňkové, přihlíží Josef Postránecký z MMR ČR.

Radní kraje Vysočina pro oblast majetku a financí Miroslav Houš-
ka předává Oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského 
subjektu starostovi Vilémovic Václavu Vackovi.

Místostarostka Víru Jarmila Havlová převzala Diplom za rozvíje-
ní lidových tradic od radního kraje Vysočina pro oblast grantové 
politiky, informatiky a územního plánování Jaroslava Huláka 
a předsedy krajské komise Jana Chloupka.
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Usnesení 0204/04/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje upravený pro-
gram jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 24. 6. 2008
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0205/04/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje volí Simonu Kafoňkovou, 
Ladislava Brože ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 4/2008.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 24. 6. 2008
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0206/04/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí zprávu 
o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje, termín: 24. 6. 2008
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0207/04/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci 
o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu, termín: 24. 6. 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 0208/04/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Zásady Zastu-
pitelstva kraje Vysočina pro udělování ceny kraje Vysočina ve formě „Záslužné 
medaile kraje Vysočina“ – dle materiálu ZK-04-2008-04, př. 1.
odpovědnost: s odbor sekretariátu hejtmana, termín: 24. 6. 2008
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0209/04/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informa-
ci o předložených žádostech dle materiálu ZK-04-2008-05, př. 1, schvaluje roz-
počtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5311 
– Bezpečnost a veřejný pořádek o částku 12 800 Kč při současném snížení ka-
pitoly Rezerva a rozvoj kraje, § Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Ne-
specifikovaná rezerva, o stejnou částku 12 800 Kč na poskytnutí dotací obcím 
na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2008, rozhoduje

poskytnout dotace obcím z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5311 – Bezpečnost 
a veřejný pořádek v celkové výši 1 012 771 Kč na ochranu obecního nemovitého 
majetku v roce 2008 dle materiálu ZK-04-2008-05, př. 2, zamítá žádosti obcí 
o poskytnutí dotace na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2008 dle 
materiálu ZK-04-2008-05, př. 3.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana a ekonomický odbor, termín: 
31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0210/04/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí Roční 
zprávu o stavu požární ochrany kraje Vysočina za rok 2007 dle materiálu ZK-
04-2008-06, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 30. 6. 2008
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0211/04/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ odměny 
pro předsedy, místopředsedy a členy výborů zastupitelstva kraje za období 
1. 12. 2007–31. 5. 2008 dle materiálu ZK-04-2008-07, př. 1 ■ odměny pro před-
sedy, místopředsedy a členy komisí rady kraje za období 1. 12. 2007–31. 5. 2008 
dle materiálu ZK-04-2007-07, př. 2.
odpovědnost: OSH, OSŘKŽÚ (personální oddělení), termín: 24. 6. 2008
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0212/04/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje odměny pro čle-
ny a garanty řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny za období 
1. 12. 2007–31. 5. 2008 dle materiálu ZK-04-2008-08, př. 1.
odpovědnost: OSH, OSŘKŽÚ (personální oddělení), termín: 24. 6. 2008
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0213/04/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje souhlasí se záměrem fi-
nanční spoluúčasti kraje Vysočina na vzniku krajské správy Policie ČR v kraji 
Vysočina a s podporou vytvoření a vybavení pracoviště skupiny psychologic-
kých služeb PČR do výše 400 000 Kč dle materiálů ZK-04-2008-09, ZK-04-

Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva kraje
č. 4/2008 konaného dne 24. 6. 2008 

Pořizovatelem ZÚR je KrÚ 
kraje Vysočina, odbor územ-
ního plánování a stavebního 
řádu (OÚPSŘ). Projektantem 
se stala na základě výběro-
vého řízení společnost DHV 
ČR, spol. s r. o. Po odevzdání 
návrhu ZÚR byl zahájen pro-
ces projednání dle stavebního 
zákona.
17. dubna 2008 proběhlo spo-
lečné jednání o návrhu ZÚR 
za účasti dotčených orgánů, zá-
stupce ministerstva pro místní 
rozvoj (MMR) a zástupců sou-
sedních krajů. 7. května 2008 
bylo projednáno vyhodnocení 
vlivu ZÚR na udržitelný roz-
voj území za účasti pozvaných 

a stavebním zákonem určených 
zástupců ministerstev. Na zá-
kladě výsledků projednání byl 
návrh ZÚR upraven a před-
ložen k posouzení MMR. 
O upraveném a posouzeném 
návrhu ZÚR proběhne veřejné 
projednání za účasti veřejnosti. 
Krajský úřad kraje Vysočina 
oznámil veřejnou vyhláškou 
ze dne 27. června 2008 zaháje-
ní řízení o vydání Zásad územ-
ního rozvoje kraje Vysočina 
jako opatření obecné povahy. 
Od 21. července do 20. srpna 
2008 jsou zásady územního 
rozvoje včetně návrhu opatře-
ní obecné povahy vystaveny 
k veřejnému nahlédnutí na 

odboru územního plánování 
a stavebního řádu krajského 
úřadu, v přízemí budovy C, 
kanceláře C 1.08 a C. 1.09. 
Současně jsou dokumenty 
vystaveny na webových strán-
kách kraje www.kr-vysoci-
na.cz > koncepční materiály 
> Zásady územního rozvoje. 
Pět hlavních výkresů je rovněž
k  nahlédnutí ve vestibulu bu-
dovy B, ve třetím patře, před 
zasedací místností B 3.16.
Veřejné projednání s odbor-
ným výkladem se bude konat 
ve středu 20. srpna 2008 
od 10.00 hod. v sídle kraje 
Vysočina, Jihlava, Žižkova 57, 
zasedací místnost B 3.16. 

K veřejnému projednání byly 
přizvány jednotlivě dotčené 
orgány, obce kraje a sousední 
kraje, a to nejméně 30 dnů pře-
dem. Nejpozději při veřejném 
projednání může každý uplatnit 
své připomínky a dotčené obce 
a zástupce veřejnosti námitky 
s jejich odůvodněním a součas-
ně musí vymezit území dotčené 
námitkou.
Pro více informací můžete kon-
taktovat:

 Petr Průža, odbor územ-
ního plánování a stavebního 
řádu
telefon: 564 602 211, e-mail: 
pruza.p@kr-vysocina.cz

Zpráva o stavu pořizování
Zásad územního rozvoje kraje Vysočina (ZÚR)

(pokračování z první strany)
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2008-09, př. 1, ZK-04-2008-09, př. 2, ZK-04-2008-09, př. 3 schvaluje rozpočtové 
opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a integrovaný záchran-
ný systém, § 5529 Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systé-
mu o částku 400 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, 
§ 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva – 
o stejnou částku 400 000 Kč za účelem nákupu vybavení pracoviště skupiny psy-
chologických služeb PČR dle materiálů ZK-04-2008-09, ZK-04-2008-09, př. 1, 
ZK-04-2008-09, př. 2, ZK-04-2008-09, př. 3.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický, termín: 
15. 7. 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0214/04/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje ruší usnesení č. 0042/01/
2008/ZK v části „poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 
– Ostatní tělovýchovná činnost HC Dukla Jihlava, s. r. o., Vrchlického 2 Jihlava, 
IČ 25514750, ve výši 1 300 tis. Kč na projekt Krajského centra talentované mlá-
deže v ledním hokeji dle materiálu ZK-01-2008-39, př. 2“.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: červen 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0215/04/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtový vý-
hled kraje Vysočina na období 2009 až 2011 dle materiálu ZK-04-2008-11, př. 1, 
bere na vědomí rozpis výhledu příjmů a výdajů rozpočtového výhledu kraje Vy-
sočina na období 2009 až 2011 dle materiálu ZK-04-2008-11, př. 2, a přehled 
předpokládaných požadavků na Fond strategických rezerv na projekty spolufi-
nancované z prostředků Evropské unie dle materiálu ZK-04-2008-11, př. 3, a po-
drobný rozpis financování projektů spolufinancovaných z prostředků EU dle 
materiálu ZK-04-2008-11, př. 4.
odpovědnost: odbor ekonomický, termín: červen 2008
Usnesení bylo přijato 28 hlasy, proti 1, zdrželo se 10.

Usnesení 0216/04/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 3 
smlouvy o kontokorentním úvěru dle materiálu ZK-04-2008-12, př. 1, s tím, 
že bude každoročně zastupitelstvo kraje informováno o aktuálním stavu toho-
to úvěru.
odpovědnost: odbor ekonomický, termín: 31. 7. 2008
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdrželi se 4.

Usnesení 0217/04/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí další po-
stup představitelů krajského úřadu a rady kraje ve věci řešení úhrady faktu-
ry č. 1079032289 vystavené společností Telefónica O2 Czech Republic, 
a. s., za období měsíce září 2007, schvaluje rozpočtové opatření spočívající 
v navýšení kapitoly Krajský úřad, § 6172 Činnost regionální správy, o částku 
3 800 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky 
Nespecifikovaná rezerva, o stejnou částku 3 800 000 Kč na úhradu telekomuni-
kačních služeb dle faktury č. 1079032289.
odpovědnost: odbor ekonomický, termín: 31.07.2008
Usnesení bylo přijat 37 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 0218/04/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ nabýt da-
rem pozemky dle materiálu ZK-04-2008-14, př. 1, z vlastnictví městyse Bob-
rová do vlastnictví kraje Vysočina ■ převést darem pozemky dle materiálu 
ZK-04-2008-14, př. 2, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví městyse Bobro-
vá ■ nabýt úplatně pozemky dle materiálu ZK-04-2008-14, př. 3, do vlastnictví 
kraje Vysočina, a to za ceny určené na základě oceňovacích předpisů a Výměru 
MF ČR, platných ke dni uzavření kupní smlouvy, schvaluje ■ dodatek č. 231 
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové orga-
nizace, dle materiálu ZK-04-2008-14, př. 4 ■ dodatek č. 232 Zřizovací listiny 
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu 
ZK-04-2008-14, př. 5.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0219/04/2008/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. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0220/04/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem 
pozemek par. č. 834/2 ostatní plocha, silnice o výměře 10 199 m² – nově odděle-
ný geometrickým plánem 294-4329/2008 z pozemku par. č. 834 a pozemek vede-
ný ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK) par. 

č. 839/1 o výměře 539 m² v k. ú. a obci Čáslavice z vlastnictví kraje Vysočina 
do vlastnictví obce Čáslavice, schvaluje dodatek č. 236 Zřizovací listiny Kraj-
ské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-
04-2008-16, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 9. 2008
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0221/04/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem 
pozemní komunikaci – vyřazenou silnici III/03821 a pozemky par. č. 2404/5 
ostatní plocha jiná plocha o výměře 68 m², 2404/6 ostatní plocha jiná plocha 
o výměře 145 m², 2806 ostatní plocha silnice o výměře 5 912 m², 3755/65 ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výměře 22 m², 3755/67 ostatní plocha, ostatní ko-
munikace o výměře 72 m², 3755/97 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 
1 m² všechny v k. ú. Havlíčkův Brod a pozemku par. č. 1543 ostatní plocha silnice 
o výměře 6871 m² v k. ú. Suchá u Havlíčkova Brodu z vlastnictví kraje Vysočina 
do vlastnictví města Havlíčkův Brod, schvaluje dodatek č. 237 Zřizovací listiny 
Krajské správy a údržby silnic Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu 
ZK-04-2008-17, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 10. 2008
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0222/04/2008/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 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0223/04/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem po-
zemek par. č. 2379/6 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 116 m² v k. ú. a obci 
Polná, vzniklý dle GP č. 1488-69/2008 z pozemků par. č. 2379/5 a par. č. 2476/5, 
z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Polná, schvaluje dodatek č. 239 
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organiza-
ce, dle materiálu ZK-04-2008-19, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 10. 2008
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0224/04/2008/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 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0225/04/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt koupí, da-
rem a bezúplatným převodem pozemky pro stavbu silnice „II/360 Rafaelova ul.
–Pocoucov“ v rozsahu, způsobem, za podmínek a ceny od vlastníků dle materiá-
lu ZK-04-2008-21, př. 1, do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0226/04/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ uzavřít 
smlouvy o budoucích kupních smlouvách na budoucí výkup pozemků v k. ú. Ště-
pánovice u Jaroměřic nad Rokytnou a k. ú. Jaroměřice nad Rokytnou v rozsahu 
dle materiálu ZK-04-2008-22, př. 1, za ceny zjištěné znaleckým posudkem pod-
le platného cenového předpisu v době uzavření kupních smluv ■ uzavřít smlou-
vy o budoucích darovacích smlouvách na budoucí bezúplatný převod pozemků 
v rozsahu materiálu ZK-04-2008-22, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 9. 2008
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0227/04/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt koupí po-
zemky pro stavbu silnice „II/347 Světlá nad Sázavou–D1, 1. stavba“ v rozsahu 
a za ceny od vlastníků dle materiálu ZK-04-2008-23, př. 1, do vlastnictví kraje 
Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0228/04/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt darem po-
zemky v rozsahu dle materiálu ZK-04-2008-24, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0229/04/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ změnit usne-
sení 0247/04/2007/ZK ze dne 26. 6. 2007 tak, že v materiálu ZK-04-2007-88, 
př. 1, se v řádcích s pořadovými číslo 1, 2, 3 a 4 nahrazuje vlastník ČR – Pozem-
kový fond ČR, LV 10 002, novým vlastníkem Statutární město Jihlava LV 
10 001, a v řádcích s pořadovým číslem 6 a 7 se nahrazuje vlastník ČR – Úřad 
pro zastupování státu ve věcech majetkových, LV 60 000, novým vlastníkem 
Statutární město Jihlava LV 10 001 ■ nabýt pozemky uvedené v materiálu ZK-
04-2007-88, př. 1, pod pořadovými čísly 1, 2, 3, 4, 6 a 7 z vlastnictví Statutární-
ho města Jihlava do vlastnictví kraje Vysočina bezúplatným převodem ■ nabýt 
pozemky pro stavbu „Přeložka silnice II/352 Jihlava–Heroltice“ vedené v kata-
stru nemovitostí jako par. č. 2659 – trvalý travní porost o výměře 16 m² a par. 
č. 2657/ 1 – trvalý travní porost o výměře 3 810 m², oba v k. ú. Bedřichov u Jih-
lavy, z vlastnictví Statutárního města Jihlava do vlastnictví kraje Vysočina bez-
úplatným převodem.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0230/04/2008/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. 10. 2008
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0231/04/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje bezúplatně nabýt 
stavební objekt C 112 Přeložka stávající silnice I/34, který je součástí stavby 
„I/34 Ondřejov–Pelhřimov“, do vlastnictví kraje Vysočina po dokončení stav-
by „I/34 Ondřejov–Pelhřimov“, jejímž investorem je Ředitelství silnic a dálnic 
České republiky.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0232/04/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlou-
vu o budoucí smlouvě darovací, podle které kraj Vysočina ze svého vlastnictví 
převede a Statutární město Jihlava do svého vlastnictví převezeme pozemní ko-
munikace – silnice III/1316, III/4063 a III/4064 a pozemky par. č. 1515/1, ostatní 
plocha, silnice o výměře 10 713 m² v k. ú. Vysoká u Jihlavy a par. č. 844, ostatní 
plocha, silnice o výměře 9 501 m² v k. ú. Popice u Jihlavy.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 8. 2008
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0233/04/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje bezúplatně nabýt 
nemovitosti dle materiálu ZK-04-2008-29, př. 1, z vlastnictví České republiky 
a správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina, schvaluje doda-
tek č. 13 Zřizovací listiny Vyšší odborná škola, Střední odborná škola zeměděl-
sko-technická Bystřice nad Pernštejnem dle materiálu ZK-04-2008-29, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 8. 2008
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0234/04/2008/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 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0235/04/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ záměr převést 
darem z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví Statutárního města Jihlava bu-
dovu, objekt k bydlení č. p. 65 v Jihlavě postavený na pozemku par. č. 100, garáž 
bez č. p./č. e. postavenou na pozemku par. č. 101, pozemky par. č. 100, zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 584 m², par. č. 101, zastavěná plocha a nádvoří o vý-
měře 228 m², par. č. 102, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře 101 m², 
vše v k. ú. a obci Jihlava a movitý majetek ve vlastnictví kraje Vysočina a správě 
Základní umělecké školy Jihlava za podmínky, že kraj Vysočina poskytne Statu-
tárnímu městu Jihlava pro potřeby Základní umělecké školy Jihlava peněžní dar 
ve výši 15 mil. Kč a Statutární město Jihlava převezme vzdělávací činnost Zá-
kladní umělecké školy Jihlava ■ záměr nabýt darem z vlastnictví Statutárního 
města Jihlava do vlastnictví kraje Vysočina: – budovu, objekt k bydlení č. p. 1317 
v Jihlavě postavený na pozemku par. č. 2766 a pozemek par. č. 2766 zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 393 m², vše v k. ú. a obci Jihlava, – budovu, objekt 
k bydlení č. p. 1468 v Jihlavě postavený na pozemku par. č. 3002 a pozemek 
par. č. 3002 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 665 m² vše v k. ú. a obci Jihla-
va ■ se zřízením předkupního práva ve prospěch dárce po dobu 20 let od vkladu 

vlastnického práva za cenu 1 000 Kč ■ záměr převést vzdělávací činnost Základ-
ní umělecké školy Jihlava z kraje Vysočina na Statutární město Jihlava.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor školství, mládeže a sportu, termín: 
31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
 
Usnesení 0236/04/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ nabýt darem 
dle GP č. 3401-118/2007 nově oddělené pozemky par. č. 966/25 – ostatní plocha, 
ostatní komunikace o výměře 49 m², par. č. 972/11 – ostatní plocha, ostatní ko-
munikace o výměře 3 998 m² a par. č. 973/7 – ostatní plocha, ostatní komuni-
kace o výměře 2 063 m² v k. ú. a obci Pelhřimov z vlastnictví města Pelhřimov 
do vlastnictví kraje Vysočina ■ nabýt darem stavbu občanské vybavenosti bez 
č. p. na pozemku par. č. 966/16 a pozemku par. č. 966/16 – zastavěná plocha a ná-
dvoří o výměře 102 m² v k. ú. a obci Pelhřimov z vlastnictví města do vlastnictví 
kraje Vysočina, schvaluje dodatek č. 9 Zřizovací listiny Střední školy Pelhřimov 
dle materiálu ZK-04-2008-30, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2008
Protinávrh byl přijat 23 hlasy, proti 8, zdrželo se 10. 

Usnesení 0237/04/2008/ZK – V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochra-
ně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitel-
stva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 
odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), pro oprávněné osoby 
k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 9. 2008
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 0, zdrželo se 5.

Usnesení 0238/04/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí aktualizaci 
Profilu kraje Vysočina dle materiálu ZK-04-2008-35, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 28. 2. 2009
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0239/04/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ schválit Zá-
sady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistic-
kých informačních center v kraji Vysočina dle materiálu ZK-04-2008-36, př. 2 
■ schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální roz-
voj, § 2141 Vnitřní obchod o částku 1 000 tis. Kč při současném snížení kapitoly 
Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná 
rezerva, o stejnou částku 1 000 tis. Kč určenou na poskytnutí dotací dle „Zá-
sad Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu turistických informačních center 
v kraji Vysočina“.
odpovědnost: ORR, OE, termín: 24. 6. 2008
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0240/04/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ schválit se-
znam akcí navržených k podpoře dle materiálu ZK-04-2008-37, př. 1 ■ poskyt-
nout neinvestiční dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti 
bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje v celkové výši 119 640 Kč pří-
jemcům dotace v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro posky-
tování dotací na podporu naplňování principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 
v kraji Vysočina na realizaci akcí dle materiálu ZK-04-2008-37, př. 1.
odpovědnost: ORR, OE, termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
 
Usnesení 0241/04/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí obsaho-
vé zaměření projektu „Vítejte na Vysočině“ předkládaného krajem Vysočina 
v Regionálním operačním programu, oblasti podpory 2.2. Rozvoj služeb v ces-
tovním ruchu, dle materiálu ZK-04-2008-38, př. 1, schvaluje převod finančních 
prostředků ve finančním objemu max. 6 735 000 mil. Kč z Fondu strategických 
rezerv na přípravu a realizaci projektu „Vítejte na Vysočině“ na zvláštní účet 
projektu s tím, že finance budou uvolňovány postupně dle aktuální potřeby pro-
jektu.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický, termín: 
24. 6. 2008
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0242/04/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí obsahové 
zaměření projektu „Zkvalitnění marketingu turistické nabídky kraje Vysočina“ 
předkládaného Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací, v Regionálním ope-
račním programu NUTS 2 Jihovýchod, oblasti podpory 2.2. Rozvoj služeb v ces-
tovním ruchu, dle materiálu ZK-04-2008-39, př. 1, rozhoduje uzavřít Smlouvu 
o půjčce dle materiálu ZK-04-2008-39, př. 2, schvaluje převod finančních pro-
středků ve výši 10 800 000 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje 
na rok 2008, kapitoly Regionální rozvoj, § 2143 Cestovní ruch za účelem poskyt-
nutí půjčky v částce 10 800 000 Kč s určením pro Vysočina Tourism, příspěv-
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kovou organizaci, na financování projektu „Zkvalitnění marketingu turistické 
nabídky kraje Vysočina“.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický, termín: červe-
nec 2008
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0243/04/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout 
dar Klubu českých turistů se sídlem Praha 13-Stodůlky, Archeologická 2256/1, 
IČ 00505609, dle materiálu ZK-04-2008-40, př. 1 schvaluje rozpočtové opatření 
spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální rozvoj, § 2143 Cestovní ruch, o část-
ku 200 tis. Kč určenou na poskytnutí daru Klubu českých turistů se sídlem Praha 
13-Stodůlky, Archeologická 2256/1, IČ 00505609, při současném snížení kapito-
ly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Ne-
specifikovaná rezerva, o stejnou částku 200 tis. Kč.
odpovědnost: ORR, OE, termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0244/04/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí Závěreč-
nou zprávu o realizaci 1. výzvy grantového schématu Podpora sociální integrace 
v kraji Vysočina 2004–2006 dle materiálu ZK-04-2008-41, př. 1.
odpovědnost: ORR, termín: 30. 6. 2008
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0245/04/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje převod finanč-
ních prostředků ve finančním objemu max. 10 mil. Kč z Fondu strategických re-
zerv na přípravu projektu „Vesmír Vysočiny“ na zvláštní účet projektu s tím, 
že finance budou uvolňovány postupně dle aktuální potřeby projektu.
odpovědnost: ORR, OM, termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdrželi se 4.

Usnesení 0246/04/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ převod fi-
nančních prostředků ve finančním objemu max. 50 mil. Kč z Fondu strategic-
kých rezerv na přípravu projektu Vědeckotechnologický park Jihlava na zvláštní 
účet projektu s tím, že finance budou uvolňovány postupně dle aktuální potřeby 
projektu ■ převod finančních prostředků ve finančním objemu max. 50 mil. Kč 
z Fondu strategických rezerv na přípravu projektu Vědeckotechnologický park 
Jihlava 2 na zvláštní účet projektu s tím, že finance budou uvolňovány postupně 
dle aktuální potřeby projektu.
odpovědnost: ORR, OM, termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 0, zdrželo se 5.

Usnesení 0247/04/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Strategii rozvoje 
cestovního ruchu v kraji Vysočina na období 2008–2013 dle materiálu ZK-04-
2008-44, př. 1upr1.
odpovědnost: ORR, termín: 24. 6. 2008
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0248/04/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje uděluje v souladu se Zása-
dami Zastupitelstva kraje Vysočina pro udělení ceny Vesnice Vysočiny č. 12/05 
ze dne 20. 9. 2005 cenu Vesnice Vysočiny obci Pikárec, okr. Žďár nad Sázavou.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor, termín: 20. 9. 2008
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0249/04/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout 
Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, IČ 00090450, investiční dotaci ve výši 
17 000 tis. Kč a neinvestiční dotaci ve výši 58 000 tis. Kč s určením na přípravu, 
výstavbu, modernizaci a opravy a údržbu silnic II. a III. třídy podle seznamu akcí 
uvedených v materiálu ZK-04-2008-46, př. 2 schvaluje rozpočtové opatření 
v rámci kapitoly Doprava a § 2212 – Silnice spočívající ve snížení rozpočtu akcí 
zahrnutých v příloze D2 – Investice v dopravě o částku 75 000 tis. Kč jmenovitě 
uvedených dle materiálu ZK-04-2008-46, př. 3, při současném zvýšení položky 
5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 
58 000 tis. Kč a položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým or-
ganizacím ve výši 17 000 tis. Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic 
Vysočiny.
odpovědnost: ODSH, OE, KSÚSV, termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0250/04/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít „Do-
hodu o spolupráci mezi Vedoucím partnerem a projektovými partnery v rámci 
projektu v programu ‚Evropská územní spolupráce Rakousko–Česká republika 
2007–2013‘“ dle materiálu ZK-04-2008-47, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, termín: 10. 9. 2008
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0251/04/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlou-
vy o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina a městem Ledeč nad Sá-
zavou a obcí Kozlov, v níž se současní vlastníci komunikace (v případě města 
Ledeč nad Sázavou i pozemků pod komunikací) zaváží, že do 90 dnů ode dne 
právní moci správního rozhodnutí, kterým bude uvedená komunikace zařazena 
do silniční sítě silnic II. a III. třídy na území kraje Vysočina, uzavřou darovací 
smlouvy, jimiž bude převedeno do vlastnictví kraje Vysočina těleso komunika-
ce včetně pozemků na katastrálním území Vrbka u Ledče nad Sázavou, obec Le-
deč nad Sázavou.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor majetkový, ter-
mín: 30. 11. 2008
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0252/04/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje poskytnout fi-
nanční prostředky městu Havlíčkův Brod a městu Ledeč nad Sázavou na opravu 
komunikací dle materiálu ZK-04-2008-49, př. 1, z kapitoly Doprava, a to pouze 
za podmínky převodu finančních prostředků ze SFDI ve stejné výši do rozpoč-
tu kraje a současně za jejich využitelnosti na opravu komunikací ve vlastnictví 
kraje.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0253/04/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ uzavřít 
Smlouvu č. 136P/2008 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního 
fondu dopravní infrastruktury na rok 2008 na jmenovité akce uvedené v Příloze 
č. 1 této smlouvy, jež mají být spolufinancovány z fondů Evropské unie ■ při-
jmout závazek k vrácení finančních prostředků poskytovateli ve výši, v jaké 
se podle Smlouvy č. 136P/2008 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu 
Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2008 uskuteční předfinancová-
ní výdajů, které mají být kryty prostředky z fondů Evropské unie, u akcí spo-
lufinancovaných z fondů Evropské unie uvedených v Příloze č. 1 této smlouvy 
■ přijmout závazek k vrácení finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu po-
skytovatele uvedených v příloze č. 2 Smlouvy č. 136P/2008 o poskytnutí finanč-
ních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2008.
odpovědnost: ODSH, termín: 31. 7. 2008
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0254/04/2008/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-04-2008-51, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický 
odbor, termín: 24. 6. 2008
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0255/04/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení 
účelových prostředků na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro 
děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním právnickým osobám vykoná-
vajícím činnost škol a školských zařízení v celkové výši 1 195 146 Kč dle mate-
riálu ZK-04-2008-52, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín: čer-
ven 2008
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0256/04/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ Dodatek č. 2 Zři-
zovací listiny příspěvkové organizace s názvem Dům dětí a mládeže, Bystřice 
nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí 68, dle materiálu ZK-04-2008-53, př. 1 
■ Dodatek č. 8 Zřizovací listiny příspěvkové organizace s názvem Střední škola 
Pelhřimov dle materiálu ZK-04-2008-53, př. 2.
odpovědnost: OŠMS, termín: do 31. 7. 2008
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0257/04/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí ■ přidě-
lení účelových prostředků na rozvojový program Zajištění bezplatné přípra-
vy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného 
členského státu Evropské unie pro Základní školu Kamenice nad Lipou, Vackova 
125, IČ 75001225, ve výši 15 836 Kč ■ přidělení účelových prostředků na roz-
vojový program Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů, 
osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní ochrany 
na území České republiky a dětí cizinců umístěných v zařízení pro zajištění ci-
zinců pro Základní školu Kaliště 43, IČ 75021463, ve výši 17 268 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín: čer-
ven 2008
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0258/04/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje souhlasí se záměry změn 
ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina, 
které jsou v materiálu ZK-04-2008-55, př. 1 označeny kódy 1A, B, C, D, E, F, G, 
H, 2A, B, C, D, E, F, G, H.
odpovědnost: OŠMS, termín: do 31. 7. 2008 odeslat příslušnému správnímu or-
gánu
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0259/04/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přiděle-
ní účelových prostředků na realizaci projektů v rámci rozvojového programu 
ve vzdělávání Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) 
ve školách v roce 2008 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a škol-
ských zařízení dle materiálu ZK-04-2008-56, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín: 
30. 6. 2008
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0260/04/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ poskytnout 
dotaci Horáckému fotbalovému klubu Třebíč, o. s., Janáčkovo stromořadí 158, 
674 01 Třebíč, IČ 43371736, na vybudování fotbalového hřiště s umělým trávní-
kem III. generace v Třebíči, na ul. Manž. Curieových 734, ve výši podílu města 
Třebíč, maximálně však 7 000 tis. Kč ■ schvaluje rozpočtové opatření spočíva-
jící ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná 
činnost o částku 7 000 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj 
kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva, o stejnou 
částku 7 000 tis. Kč za účelem poskytnutí dotace Horáckému fotbalovému klubu 
Třebíč, o. s., Janáčkovo stromořadí 158, 674 01 Třebíč, IČ 43371736, na vybudo-
vání fotbalového hřiště s umělým trávníkem III. generace v Třebíči, na ul. Manž. 
Curieových 734.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, odbor sekre-
tariátu hejtmana, termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0261/04/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje rozdělit příspěv-
kovou organizaci „Střední škola stavební Jihlava“, se sídlem Jihlava, Žižkova 20, 
IČ 60545267, dle materiálu ZK-04-2008-59, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: 1. 1. 2009
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0262/04/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přiděle-
ní účelových prostředků pro Gymnázium Vincence Makovského se sportovními 
třídami Nové Město na Moravě ve výši 919 500 Kč na 2.–4. čtvrtletí 2008 na re-
alizaci 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: čer-
ven 2008
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0263/04/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje převod finanč-
ních prostředků ve finančním objemu max. 10 mil. Kč z Fondu strategických re-
zerv na přípravu projektu „Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění 
nových expozic“ na zvláštní účet projektu s tím, že finance budou uvolňovány 
postupně dle aktuální potřeby projektu.
odpovědnost: OKPP, OM, ORR, OE, termín: 24. 6. 2008
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0264/04/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ změnit usne-
sení Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0497/07/2007/ZK ze dne 18. 12. 2007 tak, 
že materiál č. ZK-07-2007-49, př. 4, část A, bude nahrazen materiálem ZK-04-
2008-62, př. 2 ■ uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace k projektu 
č. CZ 0012/16 dle materiálu ZK-04-2008-62, př. 5 a dodatek č. 2 ke Smlouvě o po-
skytnutí dotace k projektu č. CZ 0012/8 dle materiálu ZK-04-2008-62, př. 6.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, termín: 30. 6. 2008
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0265/04/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje v souladu s § 36 
odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění poz-
dějších předpisů, poskytnout věcný dar, sochu plk. Josefa Jiřího Švece v hodno-
tě 166 tis. Kč, vytvořenou dle návrhu akademického sochaře Otakara Marcina, 
Městu Třebíč, IČ 00290629, Karlovo nám. 55, 67401 Třebíč, dle vzoru darovací 
smlouvy uvedeném v materiálu ZK-04-2008-63, př. 1.
odpovědnost: OKPP, termín: 31. 10. 2008
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0266/04/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje navýšení částky, 
schválené usnesením č. 0508/07/2007/ZK, kterým byl schválen převod z Fondu 
strategických rezerv na přípravu a částečnou realizaci vyjmenovaných projektů 
dle materiálu ZK-04-2008-64, př. 1.
odpovědnost: OSVZ, ekonomický odbor, termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0267/04/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dopis hejtmana 
kraje ministrovi životního prostředí ve věci zajištění řešení dlouhodobé havarijní 
situace na bývalé skládce nebezpečných odpadů v k. ú. Pozďátky ve znění mate-
riálu ZK-04-2008-65, př. 1.
odpovědnost: OŽP a OLVHZ, termín: 30. 6. 2008
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0268/04/2008/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 sekretariátu hejtmana, termín: 24. 6. 2008
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 0269/04/2008/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 sekretariátu hejtmana, termín: 24. 6. 2008
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.

Usnesení 0270/04/2008/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 sekretariátu hejtmana, termín: 24. 6. 2008
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.

Usnesení 0271/04/2008/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 sekretariátu hejtmana, termín: 24. 6. 2008
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0272/04/2008/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 sekretariátu hejtmana, termín: 24. 6. 2008
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0273/04/2008/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 sekretariátu hejtmana, termín: 24. 6. 2008
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 0274/04/2008/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 sekretariátu hejtmana, termín: 24. 6. 2008
Usnesení bylo přijato 27 hlasy, proti 1, zdrželo se 7.

Usnesení 0275/04/2008/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.
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odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 24. 6. 2008
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdrželo se 6.

Usnesení 0276/04/2008/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 sekretariátu hejtmana, termín: 24. 6. 2008
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 1, zdrželi se 2.

Usnesení 0277/04/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje neposkytnout 
dotaci Městu Třebíč z rozpočtu kraje na realizaci protipovodňového opatření 
„Jihlava, Třebíč – zkapacitnění koryta II. etapa“.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, termín: 
30. 6. 2008
Usnesení bylo přijato 26 hlasy, proti 1, zdrželo se 7.

Usnesení 0278/04/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí koncept 
zajištění hospicové péče předložený Hospicovým hnutím Vysočina s tím, 
– že tento koncept naplňuje Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb kraje 
Vysočina na období 2008–2009 a Zdravotní plán kraje Vysočina, – že v současné 
době lze podporovat pouze provoz střediska v Jihlavě a v Novém Městě na Mo-
ravě a o podpoře dalších středisek je možné rozhodnout až na základě konkrét-
ních projektů s harmonogramem realizace a že Hospicové hnutí Vysočina bude 
pro rok 2009 žádat o financování střediska v Jihlavě ze všech obvyklých zdro-
jů financování hospicové péče a z rozpočtu kraje bude na provoz tohoto stře-
diska poskytován pouze příspěvek doplňující ostatní zdroje, schvaluje zvýšení 
výdajové části rozpočtu kraje na kapitole Sociální věci § 4311 – Sociální pora-
denství, položka 5222 – Neinvestiční transfery občanským sdružením o část-
ku 1 443 000 Kč pro Hospicové hnutí Vysočina na poskytnutí dotace na provoz 
střediska hospicové péče v Jihlavě v roce 2008 při současném snížení kapitoly 
Rezerva rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Ne-
specifikovaná rezerva, o stejnou částku 1 443 000 Kč, rozhoduje o poskytnutí 
dotace Hospicovému hnutí Vysočina v roce 2008 ve výši 1 443 000 Kč na provoz 
střediska hospicové péče v Jihlavě ve druhém pololetí roku 2008.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, termín: červenec 2008
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0279/04/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Zásady Zastupi-
telstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí 
z rozpočtu kraje Vysočina dle materiálu ZK-04-2008-69, př. 1.
odpovědnost: OÚPSŘ, termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0280/04/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje odvolává z Valného shro-
máždění zájmového sdružení právnických osob „Agentura pro evropské projekty 
& management“ Miloše Vystrčila a Drahoslava Oulehlu, a to s účinností ke dni 
nejbližšího zasedání Valného shromáždění zájmového sdružení právnických 
osob „Agentura pro evropské projekty & management“.
odpovědnost: Jaroslav Hulák, termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0281/04/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový pro-
gram „PREVENCE KRIMINALITY 2008“ dle materiálu ZK-04-2008-71, př. 
1, jmenuje ■ řídicí výbor grantového programu „PREVENCE KRIMINALITY 
2008“ ve složení: ODS – Jan Nekula, Radek Vovsík, KDU-ČSL – Jiří Havlíček, 
Antonín Holub, KSČM – Roman Ondrušek, Milan Havlíček, ČSSD – Martin 
Hyský, Ivana Mojžyšková, SNK-ED – Jaroslav Huňáček, Antonín Křoustek 
■ Jana Nekulu předsedou řídicího výboru grantového programu „PREVEN-
CE KRIMINALITY 2008“ ■ garantem grantového programu „PREVENCE 
KRIMINALITY 2008“ odbor sekretariátu hejtmana a Ing. Josefa Pokorného zá-
stupcem garanta s právem hlasovacím a Ing. Jana Murárika s právem poradním, 
pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala 
náhradníka.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 26 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0282/04/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení gran-
tového programu „Rozvoj vesnice 2008“ dle materiálu ZK-04-2008-72, př. 1, 
jmenuje ■ řídicí výbor grantového programu „Rozvoj vesnice 2008“ ve složení: 
ODS – Jaroslava Dvořáková, Ivan Hobza, KDU-ČSL – Jan Štefáček, Petr Krá-
bek, KSČM – Ladislav Brož, Jiří Vlach, ČSSD – Miroslav Báňa, Zdeněk Ryšavý, 
SNK-ED – Zdeněk Jirsa, Marie Černá ■ Zdeňka Jirsu předsedou řídicího výbo-

ru grantového programu „Rozvoj vesnice 2008“ ■ garantem grantového progra-
mu „Rozvoj vesnice 2008“ odbor regionálního rozvoje a zástupce garanta Luďka 
Hrůzu s právem hlasovacím a Dušana Vichra s právem poradním, pověřuje radu 
kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 24. 6. 2008
Usnesení bylo přijato 26 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0283/04/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový pro-
gram „Edice Vysočiny VI.“ na podporu edičních počinů s vazbou na kulturu, 
historii, přírodu a krajinu Vysočiny v objemu 2 mil. Kč dle materiálu ZK-04-
2008-73, př. 1, jmenuje ■ řídicí výbor grantového programu „Edice Vysočiny 
VI.“ ve složení: ODS – Jaromír Brychta, Tomáš Dufek, KDU-ČSL – Milan Šulc, 
Jaroslav Poborský, KSČM – Jan Slámečka, Bohumil Kotlán, ČSSD – Petr Krčál, 
Dagmar Nejedlá, SNK-ED – Zdeňka Marková, Olga Zachariášová ■ Jaromíra 
Brychtu předsedou řídicího výboru grantového programu „Edice Vysočiny VI.“ 
■ garantem grantového programu „Edice Vysočiny VI.“ odbor kultury a památ-
kové péče a Katinu Lisou zástupcem garanta s právem hlasovacím a Jaroslavu 
Panáčkovou s právem poradním, pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace 
člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OKPP, termín: 24. 6. 2008
Usnesení bylo přijato 26 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0284/04/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový pro-
gram „VYSOČINA BEZ BARIÉR 2008“ na podporu odstraňování bariér pro 
zdravotně postižené na území kraje Vysočina dle materiálu ZK-04-2008-74, 
př. 1, jmenuje ■ řídicí výbor grantového programu „VYSOČINA BEZ BARIÉR 
2008“ na podporu odstraňování bariér pro zdravotně postižené na území kraje 
Vysočina ve složení: ODS – Marie Škvařilová, Hana Müllerová, KDU-ČSL – Jiří 
Vondráček, Marie Ostatnická, KSČM – Ladislav Nováček, Jaroslava Bambaso-
vá, ČSSD – Jaroslava Slezáková, Eliška Chvistková, SNK-ED – Hana Žáková, 
Dana Svobodová ■ Jiřího Vondráčka předsedou řídicího výboru grantového pro-
gramu „VYSOČINA BEZ BARIÉR 2008“ na podporu odstraňování bariér pro 
zdravotně postižené na území kraje Vysočina ■ garantem grantového programu 
„VYSOČINA BEZ BARIÉR 2008“ na podporu odstraňování bariér pro zdravot-
ně postižené na území kraje Vysočina odbor sociálních věcí a zdravotnictví a zá-
stupcem garanta Jiřího Bínu s právem hlasovacím a Miroslava Brože s právem 
poradním, pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru 
jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, termín: červenec 2008
Usnesení bylo přijato 26 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0285/04/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ uzavřít 
Smlouvu o spolupráci dle materiálu ZK-04-2008-75, př. 10 ■ poskytnout dar dle 
materiálu ZK-04-2008-75, př. 12.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor, termín: 24. 6. 2008
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0286/04/2008/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout ne-
investiční dotaci pro příspěvkové organizace zřizované krajem v odvětví sociální 
péče v celkové výši 5 775 tis. Kč dle materiálu ZK-04-2008-76, př. 1 k zajištění 
vyrovnaného finančního hospodaření těchto organizací v letošním roce, schva-
luje ■ v rámci výdajové části rozpočtu kraje rozpočtové opatření spočívající 
ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4357 – Domovy, položky 5331 – Neinvestič-
ní příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 5 402 tis. Kč podle 
rozpisu na jednotlivé domovy důchodců a ústavy sociální péče uvedené v mate-
riálu ZK-04-2008-76, př. 1 při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj 
kraje, § 6409 – Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva, o stejnou 
částku 5 402 tis. Kč ■ v rámci výdajové části rozpočtu kraje rozpočtové opat-
ření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4339 – Ostatní sociální péče 
a pomoc rodině a manželství, položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným 
příspěvkovým organizacím o částku 373 tis. Kč s určením pro Psychocentrum 
– manželská a rodinná poradna kraje Vysočina při současném snížení kapitoly 
Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná 
rezerva, o stejnou částku 373 tis. Kč ■ změnu závazného ukazatele „Příspěvek 
na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče dle materiálu 
ZK-04-2008-76, př. 1, v souvislosti s pokrytím předpokládaného schodkového 
finančního hospodaření u organizací zřizovaných krajem v odvětví sociální péče 
v letošním roce ■ změnu závazného ukazatele „Limit prostředků na platy“ 
u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče dle materiálu ZK-04-2008-
76, př. 1. 
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ekonomický odbor, ter-
mín: 25. 7. 2008
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 0, zdržel se 0.


