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V rámci druhé fáze reformy 
veřejné územní správy byla 
provedena rozsáhlá novelizace 
celé řady právních předpisů, 
upravujících působnost, opráv-
nění a povinnosti státních or-
gánů a územněsamosprávných 
celků. K nezbytným změnám 
samozřejmě došlo také v oblasti 
zvláštních právních předpisů, 
týkajících se integrovaného zá-
chranného systému, krizového 
řízení a ochrany obyvatelstva. 
Obdobně jako v ostatních nove-
lizovaných právních předpisech 
došlo i v této oblasti k převede-
ní dosavadních úkolů okresních 
úřadů na jiné orgány veřejné 
zprávy, a to orgány krajů, hasič-
ské záchranné sbory krajů a na 
obce s rozšířenou působností 
a jejich starosty s tím, že řada 
kompetencí v těchto oblastech 
přísluší i těm obcím, které ne-
mají rozšířenou působnost a za-
bezpečují některé úkoly státní 
správy v přenesené působnosti 
na území své obce.
V zákoně č. 239/2000 Sb., 
o integrovaném záchranném 
systému a o změně některých 
zákonů, ve znění zákona č. 
320/2002 Sb., pak jde o celou 
působnost orgánů obcí a jejich 
starostů při zajištění připrave-
nosti na mimořádné události 
a při provádění záchranných 
a likvidačních prací a ochrany 
obyvatelstva, poskytování plá-
nované pomoci na vyžádání 
a provádění kontrol dodržování 

Starosta obce odpovídá za připravenost 
k řešení krizových situací

zákona v mezích stanovených 
působností a ukládání pokut při 
jeho porušení. Podle uvedeného 
zákona obecní úřad obce s roz-
šířenou působností při výkonu 
státní správy zajišťuje připrave-
nost správního obvodu obecního 
úřadu obce s rozšířenou působ-
ností na mimořádné události, 
provádění záchranných a likvi-
dačních prací a ochranu obyva-
telstva. Starosta obce z rozšíře-
nou působností pro koordinaci 
záchranných a likvidačních 
prací může použít krizový štáb 
obce. Orgány ostatních obcí 
zajišťují připravenost obce na 
mimořádné události, podílejí se 
na provádění záchranných a li-
kvidačních prací a na ochraně 
obyvatelstva.
V zákoně č. 240/2000 Sb., 
o krizovém řízení a o změně 
některých zákonů (krizový 
zákon), ve znění zákona 320/
2002 Sb., se změny týkají vedle 
úprav kompetencí orgánů krajů 
a hasičských záchranných sborů 
krajů opět celé působnosti orgá-
nů obce a starosty při zajištění 
připravenosti obce ke krizové 
situaci a v době krizového sta-
vu. Při vyhlášení nouzového 
stavu nebo stavu nebezpečí jsou 
orgány obce povinny zajistit 
provedení krizových opatření 
v podmínkách obce. Starosta 
obce odpovídá za připravenost 
obce k řešení krizových situací, 
za údržbu a provoz informač-
ních a komunikačních prostřed-

ků a pomůcek krizového řízení 
určených ministerstvem vnitra.
Krizovou situací se rozumí 
pro účely krizového zákona 
mimořádná událost, při níž je 
vyhlášen stav nebezpečí nebo 
nouzový stav či stav ohrožení 
státu. Stav nebezpečí vyhlašuje 
hejtman kraje pro území kraje 
nebo jeho část na dobu nezbytně 
nutnou, nejvýše však 30 dnů, 
jsou-li v případě živelní pohro-
my, ekologické nebo průmyslo-
vé havárie, nehody nebo jiného 
nebezpečí ohroženy životy, ma-
jetek, životní prostředí, pokud 
nedosahuje intenzita ohrožení 
značného rozsahu a není možné 
odvrátit ohrožení běžnou čin-
ností správních úřadů a složek 
integrovaného záchranného sys-
tému. Není-li možné účelně od-
vrátit vzniklé ohrožení v rámci 
stavu nebezpečí, hejtman nepro-
dleně požádá vládu o vyhlášení 
nouzového stavu.
Jak již bylo uvedeno, mohou 
hejtmani krajů a starostové 
obcí využívat při koordinaci zá-
chranných a likvidačních prací 
svůj krizový štáb, jehož členové 
jsou vedoucím krizového štábu 
předem jmenováni, je předem 
stanoveno místo jejich jednání 
a materiální zabezpečení. Kri-
zové štáby obcí s rozšířenou 
působností jsou personálně ob-
sazeny členy bezpečnostní rady 
obce, zástupců IZS a popřípadě 
jinými přizvanými specialisty 
s ohledem na charakter události 
podle rozhodnutí vedoucího 
krizového štábu (starosty obce). 
O organizačním složení bez-
pečnostní rady kraje, bezpeč-
nostních rad obcí s rozšířenou 
působností, jejich krizových 
štábů a komunikaci složek In-
tegrovaného záchranného sys-
tému při řešení mimořádných 
událostí pojednáme v dalším 
čísle Zpravodaje. 

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

SETKÁNÍ SE STAROSTY OBCÍ
Přijměte prosím pozvání na setkání rady kraje se starosty 
obcí II. a III. stupně kraje Vysočina, které se uskuteční

20. 10. 2003 od 10.00 hod. v Jihlavě.
Na programu jednání budou aktuální otázky týkající se 

práce obcí v kraji Vysočina.
Oficiální pozvánku s upřesněním programu a místa jed-

nání obdržíte poštou v dostatečném předstihu.
Na setkání s vámi se těší členové rady kraje.
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Nebezpečí kůrovcové kalamity
Po minulém roce, který kvůli 
srážkově nadnormálnímu létu 
způsobil nemálo problémů, 
přišlo v letošním roce velké 
sucho a teplo. To  mělo nebla-
hý vliv na lesní hospodářství. 
Nejdříve se nedostatek srážek 
projevil ve vysokém nezdaru 
při zalesňování, a to zejména 
při zalesňování jehličnatými 
dřevinami. V současné době 
již dlouhodobým nedostatkem 
vláhy trpí i vzrostlé stromy, 
které začínají chřadnout. Takto 
oslabení jedinci se pak stávají 
vhodným objektem zájmu 
hmyzích škůdců, zejména  ků-
rovců, kteří napadají především 
smrkové a borové monokul-
tury. Vzhledem k tomu, že je 

smrk v našem kraji nejvíce 
zastoupenou dřevinou, je zde 
problematika kůrovců o to vý-
znamnější.
Kůrovci se v případě teplého 
a suchého počasí velmi rychle 
rozmnožují, a pokud nejsou 
jimi napadené stromy včas po-
káceny a z lesa odvezeny nebo 
chemicky či mechanicky asano-
vány, dochází k jejich rychlému 
rozšíření do okolních porostů. 
Následně může dojít k jejich 
přemnožení a vzniku až tzv. 
kůrovcové kalamity. 
Z těchto důvodů se obracím 
na všechny vlastníky lesů, aby 
kvalitně a svědomitě plnili 
všechny povinnosti na úseku 
ochrany lesa tak, aby ochráni-

li nejenom majetek svůj, ale 
i majetek druhých vlastníků.
Vlastníci lesů by měli prová-
dět pravidelně a v dostatečně 
krátkých časových intervalech 
prohlídky svého lesního ma-
jetku a stromy napadené ků-
rovcem a usychající vhodným 
způsobem zpracovat. Způsob 
zpracování by měli konzultovat 
se svým odborným lesním hos-
podářem a dbát jeho pokynů.
S případnými dalšími dotazy 
se mohou vlastníci lesů obracet 
nejenom na svého odborného 
lesního hospodáře, ale i Lesní 
ochrannou službu (telefon: 
515 222 483) či orgány stát-
ní správy lesů na obecních 
úřadech obcí s rozšířenou pů-

sobnosti. Základní informace 
k problematice ochrany lesa 
byly již na obce kraje Vysoči-
na odborem lesního a vodního 
hospodářství a zemědělství 
krajského úřadu zaslány. Tuto, 
případně další, lze získat na 
internetových stránkách kraje 
Vysočina: www.kr-vysocina.cz, 
v dokumentech odboru lesního 
a vodního hospodářství a ze-
mědělství, podrobnější potom 
na stránkách Výzkumného 
ústavu lesního hospodářství 
a myslivosti Jíloviště-Strnady: 
www.vulhm.cz.

 Václav Kodet, člen Rady kra-
je Vysočina
telefon: 602 318 769, e-mail:
kodet.v@kr-vysocina.cz

Ochrana zemědělského půdního fondu – I. část
Vzhledem k tomu, že se v po-
slední době množí práce na 
zpracování územních plánů 
obcí a s tím vzniká řada nejas-
ností kolem využívání a naklá-
dání se zemědělským půdním 
fondem v těchto dokumentech, 
uveřejňujeme hlavní zásady 
nakládání se zemědělským 
půdním fondem (ZPF).
Problematiku ochrany země-
dělského půdního fondu upra-
vují tyto právní předpisy:
 Zákon č. 334/1992 Sb., 

o ochraně zemědělského půd-
ního fondu ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon“)
 Vyhláška č. 13/1994 Sb., 

kterou se upravují některé 
podrobnosti ochrany zeměděl-
ského půdního fondu (dále jen 
„vyhláška“)
 Metodický pokyn Odboru 

ochrany lesa a půdy Minister-
stva životního prostředí České 
republiky ze dne 1. 10. 1996 
č.j. OOLP/1067/96 k odnímání 
půdy ze zemědělského půdní-
ho fondu podle zákona ČNR 
č. 334/1992 Sb., o ochraně ze-
mědělského půdního fondu, ve 
znění zákona ČNR č. 10/1993 

Sb. (dále jen „metodický po-
kyn“)
Jaké jsou orgány ochrany 
zemědělského půdního fondu 
(dále jen „ZPF“)?
 Ministerstvo životního pro-

středí (zmocnění v § 17 zákona)
 Krajský úřad a na území 

hlavního města Prahy Magistrát 
hlavního města Prahy (zmocně-
ní v § 17a zákona)
 Obecní úřady obcí s rozší-

řenou působností a na území 
hlavního města Prahy Magistrát 
hlavního města Prahy (zmocně-
ní v § 15 zákona)
 Pověřené obecní úřady a na 

území hlavního města Prahy 
úřady městských částí (zmocně-
ní v § 14 zákona)
Co je součástí ZPF?
 Orná půda
 Chmelnice
 Vinice
 Zahrady
 Ovocné sady
 Louky a pastviny1

 Půda, která byla a má být nadá-
le zemědělsky obhospodařována, 
ale dočasně obdělávána není
 Rybníky s chovem ryb nebo 

vodní drůbeže

 Nezemědělská půda potřebná 
k zajišťování zemědělské výro-
by, jako polní cesty, pozemky se 
zařízením důležitým pro vodní 
závlahy, závlahové vodní nádr-
že, odvodňovací příkopy, hráze 
sloužící k ochraně před zamok-
řením nebo zátopou, ochranné 
terasy proti erozi apod. 
Co řeší zákon o ochraně 
ZPF?
 Postup a nápravná opatření 

při zjištění poškození půdy 
v důsledku nesprávného způso-
bu hospodaření, změny druhu 
pozemků
 Postup při dotčení ZPF v dů-

sledku nezemědělské činnosti
 Postup při územně plánovací 

činnosti
 Postup při stanovení odvodů 

za odnětí půdy
 Působnost orgánů ochrany 

ZPF
 Výkon státní správy
 Pokuty

Hospodaření na pozemcích, 
které jsou součástí ZPF
Zákon ukládá vlastníkům, pří-
padně nájemcům, aby hospo-
dařili na ZPF tak, aby neznečiš-
ťovali půdu, a tím ani potravní 

řetězec a zdroje pitné vody 
škodlivými látkami ohrožu-
jícími zdraví nebo život lidí 
a existenci živých organismů, 
nepoškozovali okolní pozemky 
a příznivé fyzikální, biologické 
a chemické vlastnosti půdy 
a chránili obdělávané pozemky 
podle schválených projektů 
pozemkových úprav. V případě 
zjištění způsobu hospodaření, 
které není v souladu se zákonem 
a při němž dochází k poškození 
nebo kontaminaci půdy, je pří-
slušný orgán ochrany zmocněn 
k provedení správního řízení 
k uložení opatření.
Samostatnou kategorií jsou 
změny druhů pozemků. Ne-
zemědělskou půdu je možno 
přeměnit na zemědělskou na 
základě rozhodnutí, vydaného 
v řízení o využití území, s do-
ložením souhlasu vlastníka. 
Změnu louky nebo pastviny1 
na ornou půdu lze uskutečnit 
jen na základě souhlasu orgánu 
ochrany ZPF. Z důvodu ochra-
ny životního prostředí je orgán 
ochrany ZPF oprávněn uložit 
vlastníku či nájemci změnu kul-
tury. Orgán ochrany ZPF též ve 
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Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém zasedání dne 23. 9. 2003 vyhlásilo nové grantové programy 
z Fondu Vysočiny na podporu projektů směřujících do různých oblastí rozvoje kraje Vysočina. Níže 
je uveden výčet vyhlášených grantových programů a kontakt na odbory krajského úřadu, v jejichž 
gesci budou programy realizovány:

 Bydlete na venkově 2003 – program na podporu zpracování projektové dokumentace řešící rekonstrukci nebytových prostor na byty, 
případně doprovodnou infrastrukturu pro následnou novou bytovou výstavbu v místních částech měst a obcích kraje Vysočina
(odbor regionálního rozvoje, Luděk Hrůza, tel.: 564 602 543, hruza.l@kr-vysocina.cz)
uzávěrka: 31. 12. 2003
 Škola a knihovna – centra vzdělávání – program na podporu projektů v oblasti aktivit popularizujících možnosti celoživotního vzdě-

lávání 
(odbor školství mládeže a sportu, Alena Lněničková, tel.: 564 602 845, lnenickova.a@kr-vysocina.cz, RNDr. Kamil Ubr, tel.: 
564 602 846, ubr.k@kr-vysocina.cz)
uzávěrka: 31. 10. 2003
 Edice Vysočiny – program na podporu edičních počinů s vazbou na kulturu, historii, přírodu a krajinu Vysočiny

(odbor kultury a památkové péče, PhDr. Katina Lisá, tel.: 564 602 249, lisa.k@kr-vysocina.cz, Jaroslava Panáčková, tel.: 564 602 296, 
panackova.j@kr-vysocina.cz)
uzávěrka: 10. 11. 2003 

Výzvy k předkládání projektů a veškeré informace ke grantovým programům včetně formuláře žádosti najdete na interneto-
vých stránkách kraje Vysočina www.kr-vysocina.cz.

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

Nové grantové programy z Fondu Vysočiny

sporných případech rozhoduje 
v pochybnostech, zda jde o sou-
část ZPF.
Dotčení ZPF v důsledku neze-
mědělské činnosti
Zákon stanovuje specifické 
postupy v případech návrhů na 
stanovení dobývacích prostorů, 
zpracování zadání staveb, při 
stavební, těžební a průmyslo-
vé činnosti a při geologickém 
a hydrologickém průzkumu. 
Obzvláště důležitý je § 9 záko-
na, ve kterém jsou stanoveny 
postupy a ukládané povinnosti 
při odnímání půdy ze ZPF 
a zároveň jsou taxativně určeny 
případy, kdy souhlasu k odnětí 
půdy ze ZPF není třeba. Orgán 
ochrany ZPF stanoví podmín-
ky, za kterých lze požadované 
nezemědělské využití provést. 
Vyjádření, stanoviska a sou-
hlasy vydané orgánem ochrany 
ZPF jsou pak závaznou součástí 
následně vydaného rozhodnutí 
dle zvláštních předpisů.
Možnost dotací na dokumen-
taci k zalesnění pozemků, 
které jsou součástí ZPF
Protože restrukturalizace 
zemědělské půdy (zejména 
v nižších třídách ochrany) je 
v souladu s Programem roz-

voje kraje Vysočina, vyhlásil 
kraj grantový program Krajina 
Vysočiny. Z tohoto programu 
může vlastník pozemků (včetně 
obcí) čerpat podporu na pořízení 
dokumentace nutné k řízením, 
navazujícím na odnětí půdy ze 
ZPF za účelem zalesnění po-
zemků (například i k pořízení 
geometrických plánů). Uzávěrka 
přijímání žádostí je 15. listopadu 
2003, náležitosti jsou zveřejněny 
na webových stránkách úřadu 
(www.kr-vysocina.cz).

1 Podle vyhlášky č. 190/1998 Sb., 
kterou se kterou se provádí zá-
kon č. 265/1992 Sb., o zápisech 
vlastnických a jiných věcných 
práv k nemovitostem v platném 
znění, jsou v současné době evi-
dovány pozemky s dříve vede-
ným druhem pozemku „louka“ 
a „pastvina“ jako „trvalý travní 
porost“. Protože při novelizacích 
zákona č. 334/1992 Sb., o ochra-
ně zemědělského půdního fondu 
nebyl tento termín zapracován, 
vyskytuje se v zákoně stále. 

 Pavel Hájek, odbor životního 
prostředí
telefon: 564 602 501, e-mail:
hajek.p @kr-vysocina.cz

Přečetli jsme za vás...
Nové volby do zastupitelstev obcí Cikháj,

Zahrádka a Leškovice proběhnou 13. prosince

V částce 80 Sbírky zákonů s datem rozeslání dne 29. červen-
ce 2003 bylo vydáno pod č. 240 sdělení Ministerstva vnitra 
o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí ve smyslu § 
58 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev 
obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpi-
sů. Nové volby byly vyhlášeny i do zastupitelstva obce Cikháj, 
okr. Žďár nad Sázavou, kde funkci registračního úřadu plní 
Městský úřad Žďár nad Sázavou, a do zastupitelstva obce 
Zahrádka, okr. Třebíč, kde funkci registračního úřadu plní 
Městský úřad Náměšť nad Oslavou.

V částce 98 Sbírky zákonů s datem rozeslání dne 5. září 2003 
bylo vydáno pod č. 292 sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení 
nových voleb dle § 58 odst. 4 shora citovaného zákona i do 
zastupitelstva obce Leškovice, okr. Havlíčkův Brod. Funkci 
registračního úřadu plní Městský úřad Havlíčkův Brod.

Nové volby se uskuteční dne 13. prosince 2003.

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

Informace
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Ustanovení
zákona

č. 406/2000 Sb.

Vyhláška vyme-
zující rozsah
povinností

Povinnost zákona
se vztahuje Obsah povinností daných zákonem Termín

plnění
Sankce v případě 

neplnění až do

§ 6 odstavec 1 vyhláška
č. 150/2001 Sb.

všichni výrobci tepelné nebo 
elektrické energie

u nově pořizovaných nebo rekonstruovaných 
zařízení dodržet minimální účinnosti stanove-

né vyhláškou č. 150/2001 Sb.
od 1. 1. 2001 5 mil. Kč

§ 6 odstavec 2 vyhláška
č. 151/2001 Sb.

všichni provozovatelé zařízení 
pro přenos a distribuci elektřiny 

a rozvod tepelné energie a vnitřní 
rozvod el. a tepelné energie

u nově zřizovaných nebo rekonstruovaných 
zařízení nepřekročení maximálních ztrát stano-
vených vyhl. č. 151/2001 Sb. a č. 153/2001 Sb.

od 1. 1. 2001 5 mil. Kč

§ 6 odstavec 4 vyhláška
č. 291/2001 Sb.

vlastníci budov nebo společenství 
vlastníků jednotek

v žádosti o stavební povolení nových nebo 
rekonstruovaných staveb prokázat splnění 

požadavků hospodárné spotřeby dle vyhlášky 
č. 291/2001 Sb. (tepelná charakter. budovy aj.)

od 1. 1. 2001 5 mil. Kč

§ 6 odstavec 6 vyhláška
č. 152/2001 Sb.

vlastníci budov nebo společenství 
vlastníků jednotek

u nových nebo rekonstruovaných budov ne-
překročit měrné ukazatele spotřeby tepla na 

ÚT a TUV dle vyhlášky č. 152/2001 Sb.
od 1. 1. 2001 5 mil. Kč

§ 6 odstavec 7 vyhláška
č. 152/2001 Sb.

vlastníci budov nebo společenství 
vlastníků jednotek

vybavit vnitřní tepelná zařízení všech budov 
(tj. i stávajících) zařízením pro regulaci 

dodávky tepla pro ÚT v rozsahu vyhlášky 
č. 152/2001 Sb.

do 1. 1. 2005

1 mil. Kč (fyzické 
osoby zajišťující ÚT 
mimo svou podnikat. 
činnost 0,1 mil. Kč)

§ 6 odstavec 8 vyhláška
č. 152/2001 Sb.

vlastníci budov nebo společenství 
vlastníků jednotek

dodržovat pravidla vytápění a dodávky TUV 
dle vyhlášky č. 152/2001 Sb. od 1. 1. 2001 5 mil. Kč

§ 9 odstavec 2 vyhláška
č. 213/2001 Sb.

vlastník budovy nebo energe-
tického zařízení, na které byl 

povinně zpracován energetický 
audit, případně byl hrazen ze 

státní dotace

na vyžádání předložit audit MPO, SEI, pří-
padně příslušnému kraji nebo obci od 1. 1. 2001 0,1 mil. Kč

§ 9 odst. 3
písm. b)

vyhláška
č. 213/2001 Sb.

organizační složky státu, krajů, 
obcí a příspěvkové organizace 
s celkovou roční energetickou 
spotřebou přes 1 500 GJ/rok

zajistit energetické audity pro své budovy
se spotřebou nad 700 GJ/rok

do 1. 1. 2004 
příp. do 

1. 1. 2006 při 
desetinásobku 
roční spotřeby 
(350 000 GJ/

rok)

5 mil. Kč

§ 9 odstavec 4 vyhláška
č. 213/2001 Sb.

organizační složky státu, krajů 
a příspěvkové organizace

splnit opatření a lhůty k závěrům energetic-
kého auditu stanovené v rozhodnutí Státní 

energetické inspekce
od 1. 1. 2001 5 mil. Kč

§ 9 odstavec 5

vyhláška
č. 291/2001 Sb.

a vyhláška
č. 213/2001 Sb.

stavebník provádějící novou stav-
bu nebo rekonstrukci s předpo-

kládanou roční energetickou spo-
třebou 1 500 GJ/rok (organizační 
složky státu, obcí a příspěvkové 
organizace) nebo 35 000GJ/rok 
(ostatní práv. a fyzické osoby)

zajistit u této stavby zpracování nergetického 
auditu od 1. 1. 2001 5 mil. Kč

§ 10 odstavec 8 – energetický auditor musí být pojištěn pro případ odpovědnosti
za případnou způsobenou škodu od 1. 1. 2001 0,1 mil. Kč

§ 10 odstavec 9 – energetický auditor
zachování mlčenlivosti o skutečnostech zjiš-

těných při zpracování auditu
a jejich nezneužití

od 1. 1. 2001 1 mil. Kč

Přehled povinností uložených zákonem
č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

Zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání 
s energií. Jedná se jak o výrobu, rozvod a spotřebu tepelné a elektrické energie, tak také o další spotřebu různých paliv (topné plyny, 
kapalná paliva, tuhá paliva), případně o využití druhotných nebo obnovitelných zdrojů energie aj. Dále uvedený přehled obsahuje 
vybrané povinnosti vyplývající z tohoto zákona.
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– rozhoduje o náhradě nutných 
nákladů vzniklých v souvislos-
ti s archeologickým nálezem 
a poskytuje ji (§ 23 odst. 3 zá-
kona o státní památkové péči), 
– u nemovitých archeologic-
kých nálezů prohlášených za 
kulturní památky určuje orga-
nizaci zřizovanou krajem, která 
bude zabezpečovat péči o ně (§ 
23 odst. 5 zákona o státní pa-
mátkové péči),
– nedojde-li k dohodě, rozho-
duje o náhradě za majetkovou 
újmu a její výši (§ 24 odst. 3 zá-
kona o státní památkové péči),
– ukládá, vybírá a vymáhá po-
kuty za nesplnění oznamovací 
povinnosti dle § 21 odst. 3 nebo 
§ 22 odst. 2 zákona o státní 
památkové péči a za provádě-
ní archeologického výzkumu 
v rozporu s § 21 odst. 2 zákona 
o státní památkové péči (§ 35 
odst. 2 písm. f) a g) zákona 
o státní památkové péči),
– ukládá, vybírá a vymáhá po-
kuty za nesplnění oznamovací 
povinnosti dle § 22 odst. 2 a 23 
odst. 2 zákona o státní památ-
kové péči (§ 39 odst. 2 písm. 
g) zákona o státní památkové 
péči).
c) obecní úřad obce s rozšíře-
nou působností: 
– ukládá, vybírá a vymáhá 
pokuty za provádění neo-
právněných výkopů na území 
s archeologickými nálezy (§ 39 
odst. 1 písm. f) zákona o státní 
památkové péči).
 Postup při provádění arche-

ologických výzkumů 
a) Dohoda/rozhodnutí o povin-
nosti a podmínkách provedení 
arch. výzkumu: po obdržení 
oznámení stavebníka, že se 
na území s archeologickými 
nálezy bude provádět stavební 
činnost, uzavře Archeologický 
ústav nebo oprávněná orga-
nizace dohodu s vlastníkem 
(správcem, uživatelem) nemo-
vitosti dohodu o podmínkách 
archeologických výzkumů 
na nemovitosti. V případě, že 
k uzavření dohody nedojde, 
rozhodne krajský úřad o povin-
nosti strpět provedení výzkumů 

 Právní úprava archeologic-
kých výzkumů a nálezů
Provádění archeologických vý-
zkumů a problematika archeolo-
gických nálezů není samostatně 
upravena speciálním zákonem, ale 
stávající právní úprava se nachází 
v zákonech: 
a) č. 20/1987 Sb., o státní památko-
vé péči (ve znění zák. č. 242/1992 
Sb., č. 361/1999 Sb., č. 122/2000 
Sb., 132/2000 Sb., č. 61/2001 Sb., 
č. 146/2001 a č. 320/2002 Sb.), 
§ 21–24, § 35 odst. 2 písm. f) 
a g), § 39 odst. 1 písm. f) a odst. 
2 písm. g),
b) č. 50/1976 Sb., o územním plá-
nování a stavebním řádu (stavební 
zákon, ve znění pozdějších změn), 
§ 127.
 Principy právní úpravy

Právní úprava archeologie není 
komplexní a právními předpisy 
jsou částečně ošetřeny pouze ně-
které otázky v této oblasti: 
a) postavení Archeologického 
ústavu Akademie věd ČR,
b) udělování a odnímání povolení 
k provádění archeologických vý-
zkumů pro jiné organizace, které 
mají odborné předpoklady (tzv. 
oprávněné organizace),
c) oznamovací povinnost pro 
Archeologický ústav a oprávněné 
organizace v případě provádění 
archeologických výzkumů na úze-
mí kulturních památek, národních 
kulturních památek, památkových 
rezervací a památkových zón,
d) postup AÚ nebo oprávněné 
organizace před započetím arche-
ologického výzkumu,
e) postup stavebníka při přípravě 
stavby na území s archeologický-
mi nálezy (záchranný archeologic-
ký výzkum), 
f) archeologické nálezy (pojem, 
postup při nálezu),
g) odměny za archeologický nález 
a náhrady nutných nákladů,
h) správu nemovitých archeologic-
kých nálezů,
i) vlastnictví movitých archeolo-
gických nálezů,
j) náhrady za majetkovou újmu 
při provádění archeologických 
výzkumů a opatření na ochranu 
archeologických nálezů, 
k) sankce za porušení zákona.

Výkon státní správy v oblasti archeologie
 Subjekty oprávněné k pro-

vádění archeologických vý-
zkumů
Archeologické výzkumy je 
oprávněn provádět pouze Ar-
cheologický ústav Akademie 
věd ČR a organizace, kterým 
Ministerstvo kultury ČR udě-
lí povolení, jestliže mají pro 
odborné provádění archeolo-
gických výzkumů potřebné 
předpoklady (tzv. oprávněné 
organizace). Oprávněné organi-
zace uzavírají s Akademií věd 
ČR dohodu o rozsahu a pod-
mínkách provádění archeolo-
gických výzkumů. 
 Postavení Akademie věd ČR 

v oblasti archeologie
Z platného znění zákona o stát-
ní památkové péči vyplývá, že 
Akademie věd ČR a její Ar-
cheologický ústav má v oblasti 
archeologie nejdůležitější posta-
vení. Tomu nasvědčuje i rozsah 
právní úpravy a oprávnění 
orgánů státní správy (veřejné 
správy), který je v této oblasti 
minimální. 
Archeologický ústav Akademie 
věd ČR (dále jen „Archeologic-
ký ústav“) má podle § 21 odst. 
1 zákona o státní památkové 
péči oprávnění provádět arche-
ologické výzkumy. Oprávnění 
je dáno zákonem a žádnému 
orgánu státní správy (veřejné 
správy) nepřísluší toto oprávně-
ní omezit nebo odejmout. 
Akademie věd ČR má vliv 
na skutečnost, jež organizace 
obdrží nebo jí bude od Mi-
nisterstva kultury ČR odňato 
povolení k provádění archeo-
logických výzkumů, protože 
MK ČR uděluje a odnímá toto 
povolení v dohodě s AV ČR (§ 
21 odst. 2 zákona o státní pa-
mátkové péči).
Ostatní oprávněné organizace, 
které mají povolení k provádě-
ní archeologických výzkumů, 
uzavírají s Akademií věd ČR 
dohodu o rozsahu a podmín-
kách provádění archeologických 
výzkumů (§ 21 odst. 2 zákona 
o státní památkové péči). 
Archeologickému ústavu 
oznamují oprávněné organi-

zace zahájení archeologických 
výzkumů a podávají o jejich 
výsledcích zprávu. 
Záměr provádět stavební čin-
nost na území s archeologic-
kými nálezy dle § 22 odst. 2 
zákona o státní památkové péči 
se oznamuje Archeologickému 
ústavu. Vůči jiným oprávněným 
osobám stavebníci oznamovací 
povinnost nemají. 
V dalších věcech v oblasti ar-
cheologie má Archeologický 
ústav stejné postavení jako 
oprávněné organizace, event. 
muzea.
 Výkon státní správy v oblas-

ti archeologie
Orgánům státní správy (veřejné 
správy) je v oblasti archeologie 
svěřeno rozhodování nebo jiná 
činnost pouze v následujících 
věcech: 
a) Ministerstvo kultury ČR: 
– uděluje a odnímá oprávnění 
k provádění archeologických 
výzkumů (§ 21 odst. 2 a 4 záko-
na o státní památkové péči), 
– určuje organizaci pro za-
bezpečení péče o nemovité 
archeologické nálezy – kulturní 
památky na území více krajů, 
nedojde-li k dohodě mezi kraj-
skými úřady (§ 23 odst. 5 záko-
na o státní památkové péči), 
– potvrzuje význam nálezu při 
provádění stavby a rozhoduje, 
jak budou stavebníkovi uhraze-
ny prokázané náklady a ztráty 
vzniklé v souvislosti se změnou 
nebo zrušením vydaného sta-
vebního povolení v souvislosti 
s prodloužením doby výstavby 
nebo z důvodu nařízeného 
zvláštního režimu výstavby (§ 
127 stavebního zákona).
b) krajský úřad: 
– nedojde-li k dohodě, rozho-
duje o povinnostech vlastníka 
(správce, uživatele) nemovitosti 
strpět archeologický výzkum 
a o podmínkách, za nichž mo-
hou být archeologické výzkumy 
provedeny (§ 22 odst. 1 zákona 
o státní památkové péči), 
– poskytuje odměnu nálezci 
archeologického nálezu (§ 23 
odst. 3 zákona o státní památ-
kové péči), 
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a o podmínkách, za nichž ar-
cheologické výzkumy mohou 
být provedeny. 
b) Oznamovací povinnost: 
oprávněná organizace oznámí 
zahájení archeologických vý-
zkumů Archeologickému ústa-
vu. Jde-li o archeologické vý-
zkumy na území prohlášeném 
za kulturní památku, národní 
kulturní památku, památkovou 
rezervaci nebo památkovou 
zónu, oznámí oprávněná orga-
nizace zahájení archeologic-
kých výzkumů odborné orga-
nizaci státní památkové péče, 
tj. Národnímu památkovému 
ústavu. 
c) Ochrana zvláštních zájmů 
a práv a zájmů vlastníka (správ-
ce, uživatele) nemovitosti, spo-
lupráce s orgány zabezpečující-
mi zvláštní zájmy: při provádění 
archeologických výzkumů jsou 
Archeologický ústav a opráv-
něné organizace povinny dbát 
zájmů chráněných zvláštními 
předpisy (např. předpisy na 
ochranu životního prostředí, na 
ochranu zemědělské půdy, lesa 
apod.), spolupracovat s orgány 
zabezpečujícími ochranu těchto 
zájmů a co nejvíce chránit práva 
a oprávněné zájmy vlastníků 
(správců, uživatelů) nemovitos-
tí, popřípadě jiného majetku. 
d) Náhrada za majetkovou újmu: 
je-li vlastník (správce, uživatel) 
nemovitosti nebo jiného majet-
ku prováděním archeologické-
ho výzkumu nebo opatřeními 
na ochranu archeologického 
nálezu podstatně omezen v běž-
ném užívání nemovitosti nebo 
jiného majetku, má právo, aby 
mu Archeologický ústav nebo 
oprávněná organizace poskyt-
ly přiměřenou jednorázovou 
náhradu. Nedojde-li k dohodě 
o náhradě za majetkovou újmu, 
rozhodne o náhradě a její výši 
krajský úřad. 
e) Uvedení nemovitosti nebo 
jiného majetku do původního 
stavu: po skončení prací jsou 
Archeologický ústav nebo 
oprávněná organizace povinny 
uvést nemovitost nebo jiný ma-
jetek do předešlého stavu. Není-
-li to možné nebo hospodářsky 
účelné, má vlastník (správce, 
uživatel) nemovitosti nebo jiné-
ho majetku právo na peněžitou 
náhradu. 

f) Podání zprávy o výsledcích 
archeologického výzkumu: 
oprávněná organizace je po-
vinna podat Archeologickému 
ústavu zprávu o výsledcích 
archeologického výzkumu. Jde-
-li o archeologické výzkumy na 
území prohlášené za kulturní 
památku, národní kulturní pa-
mátku, památkovou rezervaci 
nebo památkovou zónu, podá 
Archeologický ústav nebo 
oprávněná organizace zprávu 
o jejich výsledcích odborné or-
ganizaci státní památkové péče, 
tj. Národnímu památkovému 
ústavu. 
 Postup při náhodném arche-

ologickém nálezu
Archeologickým nálezem je 
podle ust. § 23 odst. 1 zákona 
o státní památkové péči věc 
(soubor věcí), která je dokladem 
nebo pozůstatkem života člově-
ka a jeho činnosti od počátku 
jeho vývoje do novověku a za-
chovala se zpravidla pod zemí. 
Pro případ archeologického 
nálezu, který nebyl učiněn při 
provádění archeologického vý-
zkumu, stanovuje zákon o stát-
ní památkové péči následující 
povinnosti:
a) Oznámení: nálezce nebo 
osoba zodpovědná za provádění 
prací, při nichž došlo k archeo-
logickému nálezu, je povinna 
nález oznámit Archeologickému 
ústavu nebo nejbližšímu muzeu 
buď přímo, nebo prostřednic-
tvím obce, v jejímž územním 
obvodu k archeologickému ná-
lezu došlo, a to nejpozději dru-
hého dne po nálezu nebo potom, 
kdy se o nálezu dověděl. 
b) Nezasahování do nálezu nebo 
naleziště: archeologický nález 
i naleziště musí být ponechány 
beze změny až do prohlídky 
Archeologickým ústavem nebo 
muzeem, nejméně však po dobu 
pěti pracovních dnů po učině-
ném oznámení. Povinnost je 
stanovena především s ohledem 
na neporušení tzv. archeologic-
ké situace. 
c)  Nezbytná opatření: Archeo-
logický ústav nebo oprávněná 
organizace učiní na nalezišti 
všechna opatření nezbytná pro 
okamžitou záchranu archeolo-
gického nálezu, zejména před 
jeho poškozením, zničením 
nebo odcizením. 

d) Právo na odměnu za nález: 
nálezce má právo na odměnu, 
kterou mu poskytne krajský 
úřad, a to do výše ceny mate-
riálu; je-li archeologický nález 
zhotoven z drahých kovů nebo 
jiných cenných materiálů, 
v ostatních případech až do 
výše 10 procent kulturně his-
torické hodnoty archeologic-
kého nálezu určené na základě 
odborného posudku. Právo je 
třeba uplatnit u krajského úřadu 
písemně, a to nejpozději do jed-
noho roku od nálezu. V písemné 
žádosti o přiznání odměny musí 
nálezce uvést místo, datum 
a nálezové okolnosti. 
e) Právo na náhradu nutných 
nákladů: nálezce má právo na 
náhradu nutných nákladů, které 
mu vznikly v souvislosti s ar-
cheologickým nálezem (např. 
jízdné, telefonické, popřípadě 
telegrafické oznámení a další). 
Tyto náklady musí nálezce 
prokázat. O náhradě rozhodne 
a náhradu poskytne krajský 
úřad. 
f) Péče o nemovité archeolo-
gické nálezy prohlášené za kul-
turní památky: u nemovitých 
archeologických nálezů pro-
hlášených za kulturní památky 
určí krajský úřad organizaci 
zřizovanou krajem, která bude 
zabezpečovat péči o ně. Jsou-li 
tyto nálezy na nemovitostech ve 
státním majetku, určí krajský 
úřad tuto organizaci v dohodě 
s orgánem nadřízeným organi-
zaci, jež tuto nemovitost spra-
vuje nebo užívá. 
g) Vlastnictví movitých arche-
ologických nálezů: veškeré mo-
vité archeologické nálezy jsou 
státním majetkem a ukládají se 
zpravidla do muzeí. 
 Archeologické nálezy v sou-

vislosti s přípravou nebo pro-
váděním stavby
O archeologických nálezech, 
k nimž dojde v souvislosti s pří-
pravou nebo prováděním stavby, 
platí zvláštní úprava obsažená 
v ust. § 127 zák. č. 50/1976 Sb., 
stavebního zákona. 
a) Ohlašovací povinnost a ne-
zbytná opatření: archeologický 
nález učiněný při přípravě nebo 
provádění stavebních nebo 
jiných prací podle stavebního 
zákona (např. terénní úpravy) 
je povinen stavebník a osoba 

provádějící stavbu ohlásit sta-
vebnímu úřadu a orgánu státní 
památkové péče, popřípadě Ar-
cheologickému ústavu, a učinit 
nezbytná opatření, aby nález 
nebyl poškozen nebo zničen. 
b) Postup stavebního úřadu 
a Ministerstva kultury ČR: 
z důvodu archeologického ná-
lezu může stavební úřad změnit 
nebo zrušit vydané stavební po-
volení nebo dodatečné povolení 
stavby, jestliže význam nálezu 
potvrdí Ministerstvo kultury 
ČR, které současně rozhodne, 
jak budou stavebníkovi uhraze-
ny prokázané náklady a ztráty 
vzniklé v souvislosti se změnou 
nebo zrušením vydaného sta-
vebního povolení v souvislosti 
s prodloužením doby výstavby 
nebo z důvodu nařízeného 
zvláštního režimu výstavby. 
 Hrazení nákladů na pro-

vádění archeologických vý-
zkumů
Zákon o státní památkové péči 
upravuje pouze hrazení nákladů 
na provádění tzv. záchranných 
archeologických výzkumů, tj. 
výzkumů vyvolaných stavební 
nebo jinou činností na území 
s archeologickými nálezy. 
V ust. § 22 odst. 2, větě druhé, 
je stanoveno, že (cit.): „Je-li sta-
vebníkem právnická osoba nebo 
fyzická osoba, při jejímž podni-
kání vznikla nutnost záchran-
ného archeologického výzku-
mu, hradí náklady záchranného 
archeologického výzkumu tento 
stavebník; jinak hradí náklady 
organizace provádějící archeo-
logický výzkum.“ Podle jedno-
ho z výkladů tohoto ustanovení 
hradí náklady záchranného ar-
cheologického výzkumu pouze 
osoba (právnická nebo fyzická), 
při jejímž podnikání vznikla 
nutnost tohoto výzkumu. Pro-
tože povinnost hradit náklady 
záchranného archeologického 
výzkumu je založena zákonem 
a orgány státní správy nejsou 
oprávněny v případě sporu 
o existenci této povinnosti a vý-
ši náhrady nákladů rozhodnout, 
je jediným orgánem příslušným 
k rozhodnutí sporu o povinnosti 
a výši náhrady nákladů soud. 

 Jana Plotová, odbor kultury 
a památkové péče, 
telefon: 564 602 358, e-mail:
plotova.j@kr-vysocina.cz
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Na obecní úřady se někdy obra-
cejí občané se žádostí o poskyt-
nutí informací ohledně adopce 
dětí na dálku, kterou mylně 
považují za součást sociálně-
-právní ochrany dětí. Z toho dů-
vodu vám přinášíme její stručný 
popis a některé kontaktní adresy, 
na nichž se lze dozvědět podrob-
nější informace, popřípadě 
přímo pomoci těm, kteří pomoc 
potřebují.
Adopce na dálku se stala pro-
středkem finanční pomoci dětem 
z chudších zemí (Jižní Amerika, 
Afrika, Indie). Cílem „adopcí“ 
je zprostředkovat přístup ke 
vzdělání dětem, jejichž rodiče 
nemohou hradit školné a výdaje 
spojené se školou, příp. jejichž 
rodiče zemřeli. 
„Adoptivním rodičem“ může být 
jednotlivec, rodina nebo firma. 
Částky na finanční pomoc se 
pohybují přibližně od 6 000 Kč 
do 8 500 Kč ročně. Některé 
webové stránky (www.afrika-
adopce.cz) zveřejňují fotografie 
dětí vhodných k adopci včetně 
jejich rodinné anamnézy. Jiné 
organizace fotografie zasílají 
žadatelům o adopci.
Některé instituce (např. Nadač-
ní fond Inka) zajišťují přímé 
zprostředkování korespondence 
a dárků mezi dítětem a „adop-
tivním rodičem“.

Pro informaci uvádíme seznam 
organizací zabývajících se adop-
cí dětí na dálku na území České 
republiky:

1. Arcidiecézní charita Praha
adresa: Londýnská 44, Praha 2
telefon: 224 246 573
e-mail: nemec@charita-adopce.cz
internet: www.charita-adopce.cz
2. Humanistické centrum Na-
rovinu
adresa: Na Slupi 5, Praha 2
telefon: 271 732 431, 777 711 911
e-mail:
dana.feminova@adopceafrika.cz
internet: www.adopceafrika.cz
3. Diecézní charita Hradec 
Králové
adresa: Velké nám. 32, 500 01 
Hradec Králové
telefon: 495 063 135
e-mail: adopce@hk.caritas.cz
internet: www.hkcaritas.cz
4. Nadační fond Inka
adresa: Komornická 7, 160 00 
Praha 6
telefon: 224 315 498, 224 321 831, 
728 179 579
e-mail: inka@peru.cz
internet: www.peru.cz

 Ivana Matoušková, odbor so-
ciálních věcí a zdravotnictví,
telefon: 564 602 823, e-mail:
matouskova.i@kr-vysocina.cz 

Co je to adopce dětí na dálku?

Na co se nás
často ptáte

lostátním kole soutěže Vesnice 
roku 2003, a to do 30. listopadu 
2003. 
Žádosti se podávají prostřed-
nictvím úřadů obcí s rozšířenou 
působností nebo elektronicky 
z webových stránek http://
www2.mmr.cz/pov (dotační ti-
tul 7) a http://www.isu.cz/pov 
(ostatní akce) s dodatečným 

Prodloužení termínu podávání žádostí o dotace v roce 2004 v rámci 
dotačního titulu 7 Programu obnovy venkova 

podáním podepsaného formu-
láře žádosti s otiskem razítka 
obce. Formuláře jsou ke sta-
žení k dispozici na webových 
stránkách ministerstva (hesla 
Regionální politika – Program 
obnovy venkova – Formuláře 
žádostí o dotace v roce 2004). 
K žádostem v rámci dotačního 
titulu 7 je nutno připojit Základ-

ní dokumentaci projektu v rám-
ci dotačního titulu 7 Programu 
obnovy venkova, sestávající 
z projektové fiše a logického 
rámce projektu v písemné 
a elektronické podobě.

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

Ministerstvo pro místní rozvoj 
prodloužilo termín odevzdává-
ní žádostí o dotace z Programu 
obnovy venkova v roce 2004 
projektů a akcí: 
a) v rámci dotačního titulu 7, 
b) k odstraňování povodňových 
škod z roku 2002 na majetku 
obcí do 3 000 obyvatel, 
c) obcí, které byly oceněny v ce-

Informace

Akce v kraji Vysočina
www.kr-vysocina.cz/akce/

Pořádáte u vás v obci nebo ve městě akci a chcete, aby se o ní 
dozvědělo co nejvíce návštěvníků? Nabízíme vám možnost pre-
zentovat vaši akci na jedné z našich nejvíce navštěvovaných inter-
netových stránek.

Akce na Vysočině je veřejně přístupná databáze, do které mohou 
návštěvníci internetových stránek kraje Vysočina zadávat infor-
mace o svých akcích. 
Systém nabízí přehledné výpisy podle typu akce včetně detailní 
výpisu, vyhledávání v kalendáři či zobrazení místa konání akce na 
mapě. Dále pak informace o akcích krajského úřadu v aktuálním 
týdnu a také pět posledních vložených záznamů.
Podmínkou přístupu do systému pro zadávání a editaci údajů je 
registrace, která umožňuje nechat si informace o akcích pravidelně 
zasílat e-mailem.

 Václav Brabec, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 564 602 152, e-mail: brabec.v@kr-vysocina
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Máte již řád veřejného pohřebiště? 
nezpracovaly řád veřejného 
pohřebiště ani nepožádaly 
o jeho schválení, upozornění 
na povinnost tak učinit včetně 
uvedení výčtu dokladů, které 
je nutné pro schválení řádu ve-
řejného pohřebiště a k souhlasu 
s jeho provozováním předložit. 
Rádi bychom poděkovali těm 
obcím, jež řády veřejných 
pohřebišť zpracovaly a spolu 
s doklady zaslaly krajskému 
úřadu. Jedna třetina oslovených 
obcí však na naše upozornění 
do dnešního dne nereagovala 
a nadále provozuje veřejná po-
hřebiště v rozporu se zákonem, 
(tzn. bez schváleného řádu 
veřejného pohřebiště a bez sou-
hlasu s jeho provozováním). 
Znovu proto upozorňujeme 

Milí čtenáři, ve Zpravodaji 
č. 4/2003 Krajský úřad kraje 
Vysočina, odbor sekretariátu 
ředitele a krajského živnosten-
ského úřadu (dále jen „krajský 
úřad“) upozornil obce v kraji 
na změnu, která nastala záko-
nem č. 320/2002 Sb., o změně 
a zrušení některých zákonů 
v souvislosti s ukončením 
činnosti okresních úřadů. Tato 
změna souvisí s přechodem 
kompetence zaniklých okres-
ních úřadů vydávat souhlas 
s provozováním veřejných 
pohřebišť a schvalovat řády 
veřejných pohřebišť s účinností 
od 1. 1. 2003 na krajský úřad.
V praxi to znamená, že kraj-
skému úřadu bylo okresními 
úřady k 1. 1. 2003 předáno 

81 nevyřízených případů, kdy 
řády veřejných pohřebišť neby-
ly zpracovány obcemi v soula-
du se zákonem č. 256/2001 Sb., 
o pohřebnictví, v platném zně-
ní či se zákonem č. 128/2000 
Sb., o obcích, v platném znění 
(chyby v číslování a evidenci 
předpisu, úvodních či zru-
šovacích ustanoveních apod. 
– viz článek Nejčastější chyby 
v právních předpisech obcí, 
zveřejněný na 5. straně Zpra-
vodaje č. 4/2003). Za účelem 
rozpor se zákonem odstranit 
upozornil krajský úřad jednot-
livé obce na konkrétní problé-
my a nedostatky a požádal je 
o jejich odstranění.
Současně zaslal krajský úřad 
obcím, které dosud vůbec 

zástupce obcí, aby otázku 
nezákonného provozování ve-
řejných pohřebišť nebrali na 
lehkou váhu a nejpozději do 
konce měsíce listopadu letošní-
ho roku požádali krajský úřad 
o schválení řádu veřejného 
pohřebiště a vydání souhlasu 
s jeho provozováním.
V případě jakýchkoli nejasnos-
tí, problémů či dotazů vám radu 
i pomoc ráda poskytne úředni-
ce odboru sekretariátu ředitele 
a krajského živnostenského 
úřadu Jaroslava Váchová.

 Jaroslava Váchová, odbor 
sekretariátu ředitele a krajského 
živnostenského úřadu
telefon: 564 602 186, e-mail:
vachova.j@kr-vysocina.cz

Dalším (v pořadí třetím) struk-
turálním fondem, se kterým 
bychom vás v sérii článků 
o dotačních titulech EU chtěli 
seznámit, je Evropský země-
dělský podpůrný a záruční 
fond (the European Agricul-
tural Guidance and Guarantee 
Fund, Guidance Section – EA-
GGF Guidance).
EAGGF se skládá ze dvou čás-
tí – Podpůrné sekce a Záruční 
sekce. Do systému strukturál-
ních fondů je zahrnuta pouze 
Podpůrná sekce, která posky-
tuje podporu pro modernizaci 
a strukturální zlepšení v ze-
mědělství.
EAGGF jako součást společné 
zemědělské politiky  zabezpe-
čuje přizpůsobování zeměděl-
ství v jednotlivých členských 
státech a podporuje rozvoj 
venkovských oblastí. Poskytuje 
investiční pomoc na snižování 
výrobních nákladů, zvyšování 
efektivnosti zemědělských fa-
rem a zlepšování marketingu 

zemědělských a lesnických 
produktů. Tento fond rovněž 
podporuje zlepšení infrastruk-
tury venkova, znovuosidlování 
vesnic a rozvoj cestovního ru-
chu a řemesel.
Finanční pomoc týkající se 
rozvoje venkova může zahr-
novat:
1. zlepšení struktury země-
dělských pozemků a systémů 
marketingu zemědělských 
produktů, 
2. konverzi a přeorientová-
ní potenciálu zemědělské 
produkce, zavádění nových 
technologií a zvýšení kvality 
produktů,
3. podporu nezemědělské pro-
dukce, 
4. udržitelný rozvoj lesního 
hospodářství, 
5. podporu rozšíření doplň-
kového nebo alternativního 
hospodaření, 
6. zachování a posílení života-
schopných sociálních struktur 
na venkově, 

7. podporu rozvoje ekonomic-
kých aktivit, zachování a vy-
tváření pracovních příležitostí 
s cílem zajistit lepší využití 
existujícího potenciálu, 
8. zlepšení pracovních a život-
ních podmínek, 
9. udržování a podporu exten-
zivního zemědělství, 
10. ochrana a podpora udržitel-
ného zemědělství podporující-
ho tvorbu krajiny s ohledem na 
životní prostředí, 
11. odstranění nerovností 
a podpora rovných příležitostí 
pro muže a ženy, zejména pod-
porou projektů, iniciovaných 
a prováděných ženami.
Oblasti, kde mohou být rea-
lizována opatření pro rozvoj 
venkova podle EAGGF:
1. Ekologické zemědělství. Pří-
spěvky EAGGF v této oblasti 
mají podpořit: metody ohledu-
plného využívání zemědělské 
půdy s ohledem na ochranu 
životního prostředí, charakter 
krajiny a přírodních zdrojů, 

zavádění metod extenzivního 
hospodaření, ochranu obhos-
podařovaných ploch s vysokou 
přírodní hodnotou v ohrožení, 
zachování přírodního a histo-
rického rázu zemědělsky vyu-
žívané oblasti. 
2. Používání environmentál-
ního plánování v zemědělské 
praxi.
3. Školení. Podpora se po-
skytuje na školení, zaměřená 
na: přeorientování farmářů 
na jiné formy hospodaření, 
šetrné k životnímu prostředí, 
splňující hygienické standardy 
a standardy chovu zvířat, pře-
orientování produkce, zlepšení 
manažerských dovedností, po-
třebných k úspěšnému řízení 
zemědělské farmy, přípravu 
osob pracujících v lesnictví na 
nové metody lesního hospo-
daření, zlepšující ekonomické, 
ekologické a sociální funkce 
lesních ploch.
4. Podpora adaptace a rozvoje 
venkovských oblastí. Příspěv-

Vysocina a Evropská unie

Příležitost Vysočiny je ve fondech Evropské unie

ZPRAVODAJ
číslo 10/2003 strana 8

mailto:vachova.j@kr-vysocina.cz


Předcházení vzniku problémů 
nebo jejich narůstání, jde-li o vý-
chovu dítěte a péči o ně, je jedním 
ze základních principů sociálně-
-právní ochrany. Účinnost soci-
álně-právní ochrany dítěte je 
závislá na včasné informovanosti 
orgánů sociálně-právní ochrany 
o tom, kterým dětem je nutné 
ochranu poskytnout. Z  důvodu 
možnosti intenzivního kontaktu 
s rodiči je obecním úřadům 
uložena řada povinností v ob-
lasti preventivní a poradenské 
činnosti, které mohou přispět 
k obnově funkce rodiny nebo 
k odstranění škodlivých vlivů, 
jež na dítě a jeho vývoj působí. 
Povinnosti obecních úřadů 
při péči o děti ohrožené (jejichž 
výčet byl uveden v předchozím 
čísle) jsou dány zejména násle-
dujícími ustanoveními zákona č. 
359/1999 Sb., o sociálně-právní 
ochraně dětí, ve znění pozdějších 
předpisů:
1. Dle § 8 má dítě právo po-
žádat orgány sociálně-právní 
ochrany, státní orgány, školy, 
školská a zdravotnická zaří-
zení, pověřené osoby o pomoc, 
a to i bez vědomí rodičů. Tyto 

orgány jsou povinny poskytnout 
dítěti odpovídající pomoc. 
2. Dle § 9 má rodič právo po-
žádat orgán sociálně-právní 
ochrany, státní orgány či pově-
řené osoby o pomoc při výkonu 
svých práv a povinností. Tyto 
orgány jsou povinny pomoc po-
skytnout.
3. Dle §10 je obecní úřad mj. 
povinen
– vyhledávat ohrožené děti, 
– působit na rodiče, aby plnili 
vůči dětem své povinnosti,
– sledovat dodržování předpisů 
zabraňujícím dětem navštěvovat 
místa pro ně nevhodná,
– oznamovat obecnímu úřadu 
obcí s rozšířenou působností pří-
pady ohrožených dětí.
4. Dle § 13 vydává obecní úřad 
výchovná opatření:
– udělení napomenutí rodičům 
či dítěti,
– stanovení dohledu nad výcho-
vou dítěte,
– stanovení omezení dítěti.
5. Dle §15 a § 37 je obecní úřad 
povinen zajistit péči dítěti, kte-
ré se ocitlo bez péče přiměřené 
jeho věku. Může se např. jednat 
o děti, jejichž rodiče náhle zemře-

li, resp. jejichž rodič-samoživitel 
vážně onemocněl, případně je 
rodiče opustili. Obecní úřad je 
dále povinen zajistit uspokojová-
ní základních potřeb dítěti, které 
se ocitlo bez jakékoliv péče a ne-
má zde trvalý pobyt ani povolení 
k trvalému pobytu, resp. zde není 
oprávněno pobývat.
6. Dle § 32 obecní úřad zamě-
řuje pozornost na využívání 
volného času dětí, nabízí dětem 
programy, věnuje pozornost 
dětem z rodin s nízkou sociální 
úrovní, spolupracuje se školami, 
pověřenými osobami, zájmovými 
organizacemi apod.
7. Dle § 51 je obecní úřad povinen 
podávat zprávy soudu, státnímu 
zastupitelství a obecnímu úřadu 
obcí s rozšířenou působností.
K základním úkolům orgánů 
sociálně-právní ochrany patří pů-
sobení na rodiče (příp. jiné osoby 
odpovědné za výchovu dětí), aby 
plnili řádně své povinnosti a aby 
se různé nedostatky ve výchově 
dítěte včas odstranily. V řadě 
případů však působení obecních 
úřadů na rodiče a uvedené osoby 
nebude mít žádoucí výsledek. 
Zákon proto umožňuje těmto or-

gánům použít výchovných opat-
ření, zakotvených v § 43 zákona 
o rodině.
Vzhledem k tomu, že se jedná 
o jeden z nejvýznamnějších 
a nejužívanějších nástrojů sociál-
ně-právní ochrany, budeme této 
problematice věnovat samostat-
nou část. 
Dle § 61 odst. 3 zákona č. 128/
2000 Sb., o obcích, a dle § 67 
odst. 1 písm. c) zákona č. 129/
2000 Sb., o krajích, vše ve znění 
pozdějších předpisů, poskytuje 
krajský úřad obcím metodickou 
a odbornou pomoc. Na odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví 
Krajského úřadu kraje Vysočina 
jsou touto agendou pověřeny Ale-
na Řehořová (tel.: 564 602 823, 
e-mail: rehorova.a@kr-vysocina.cz) 
a Mgr. Ivana Matoušková (tel.: 
564 602 823, e-mail: matousko-
va.i@kr-vysocina.cz).
V dalších číslech Zpravodaje se 
budeme věnovat problematice 
výchovných opatření a dále řeše-
ní konkrétních případů.

 Ivana Matoušková, odbor so-
ciálních věcí a zdravotnictví,
telefon: 564 602 823, e-mail:
matouskova.i@kr-vysocina.cz 

Obecní úřady zajišťují
sociálně-právní ochranu dětí (2. část) 

ky se poskytují na: zlepšení 
kvality půdy, podporu farmářů 
a služeb pro farmáře, marke-
ting kvalitních zemědělských 
produktů, obnovu a rozvoj 
vesnic a ochranu venkovského 
dědictví, rozšiřování a oživení 
zemědělských aktivit, mana-
gement zemědělských vodních 
zdrojů, podpora cestovního 
ruchu a rozvoje lidových ře-
mesel, ochrana životního pro-
středí, obnovu zemědělského 
výrobního potenciálu zniče-
ného přírodními katastrofami 
a podporu preventivních opat-
ření.
5. Zlepšení marketingu země-
dělských produktů. Podpora 
EAGGF má za cíl: přizpůsobo-
vat produkci tržním trendům, 
podpořit rozvoj nových odby-
tišť pro zemědělské produkty, 

zlepšit prezentaci a zpraco-
vání produktů, podpořit lepší 
využití surovin a eliminovat 
vedlejší škodlivé produkty 
a odpady, zavádět nové tech-
nologie, zvýhodnit inovativní 
investice, zvýšit a monitorovat 
kvalitu produktů a zdravotní 
podmínky, ochranu životního 
prostředí.
6. Lesnictví. Příspěvky jsou 
poskytovány za účelem 
podpořit: udržitelný rozvoj 
lesního hospodářství, zacho-
vání a zlepšení lesních zdrojů, 
rozšíření zalesněných ploch. 
Podporu mohou získat pouze 
osoby podnikající v lesnictví 
či jejich asociace.
7. Kompenzace zemědělcům 
v méně příznivých oblastech 
a oblastech s ekologickými 
omezeními. Kompenzace mají 

přispívat k těmto cílům: zajistit 
kontinuální využití zeměděl-
ské půdy a uchování života-
schopné venkovské komunity, 
ochrana krajiny, zachovávat 
a propagovat udržitelné for-
my hospodaření, v oblastech 
s ekologickými omezeními za-
jistit šetrné hospodaření v sou-
ladu ekologickými požadavky. 
Kompenzace jsou poskytovány 
farmářům, kteří obhospodařují 
minimální stanovenou plochu, 
setrvají v dané oblasti činnosti 
alespoň 5 let od první platby 
dotace a budou používat me-
tody hospodaření ohleduplné 
k životnímu prostředí.
8. Podpora začínajících farmá-
řů. Podpora může být poskyt-
nuta formou pevných finanč-
ních částek či formou úhrady 
úroků z půjčky na pokrytí po-

čátečních nákladů. Nařízení č. 
1257/1999 stanovuje podmínky 
pro osoby způsobilé žádat.
9. Příspěvky na předčasnou 
penzi. Příspěvky farmářům, 
kteří odcházejí do předčasného 
důchodu. Nařízení č. 1257/
1999 stanoví přesné podmínky 
pro poskytnutí příspěvku.
10. Investice do zemědělských 
podniků.
EAGGF podporuje investi-
ce, jejichž cílem je zlepšení 
produkce nebo zvýšení její 
kvality, ochrana a zlepšení ži-
votního prostředí apod. 
V případě jakýchkoliv nejas-
ností se prosím obraťte na nás.

 Martin Černý, odbor regio-
nálního rozvoje
telefon: 564 602 530, e-mail:
cerny.m@kr-vysocina.cz
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Na zasedání zastupitelstva kraje č. 4/2003 konaného dne 23. 9. 2003 složila slib zastupitele Zdeňka Marková ( za Ing. Janu Fischerovou 
– rezignace ke dni 30. 7. 2003) a Mgr. Martin Čížek (za Jana Kotena – rezignace ke dni 3. 7. 2003).

Zastupitelstvo kraje Vysočina – telefonické kontakty
Rada kraje

Ing. František Dohnal, hejtman .............. 564 602 144
RNDr. Miloš Vystrčil ............................... 564 602 140
Mgr. Alena Štěrbová ................................ 604 585 617
Ing. Marie Černá ....................................... 602 769 020
RNDr. Petr Pospíchal ............................... 607 239 395
PaedDr. Martina Matějková .................... 777 750 109
Ing. Tomáš Hermann ................................ 603 158 613
Ivo Rohovský ............................................. 602 595 056
Ing. Václav Kodet ..................................... 602 318 769

Předseda bezpečnostní komise
Pavel Maslák............................................... 602 561 998

Členové zastupitelstva
Jaroslava Bambasová ............................... 607 194 638
Bc. Jaromír Barák ..................................... 724 006 179
Ing. Miroslav Bišof ................................... 723 306 035
Josef Bulušek ............................................. 607 939 900
Ing. Jaromír Černý .................................... 566 802 299
Mgr. Martin Čížek ....................................... 608 383 789
Antonín Daněk .......................................... 565 532 686
Mgr. Ivana Denčevová ............................. 777 037 327
PhDr. Zdeněk Dobrý ................................ 602 425 107
Vladimír Dolejš ......................................... 776 637 460
Mgr. Milan Havlíček ................................ 724 192 188

Ing. Jiří Jež ................................................. 602 559 152
Mgr. Petr Kesl ............................................ 603 207 454
Ing. Bohumil Kotlán ................................. 566 550 416
Ing. arch. Jaroslav Kruntorád ................. 569 497 105
Mgr. Roman Křivánek ............................. 605 475 147
Zdeňka Marková ........................................ 777 565 622
Stanislav Mastný ....................................... 602 769 021
Ing. Jan Nekula .......................................... 724 186 532
Ing. Vladimír Novotný ............................. 602 759 604
Ing. Josef Novotný .................................... 603 582 659
Marie Ostatnická ...................................... 725 101 189
JUDr. Drahoslav Oulehla ........................ 606 133 223
Ladislav Péťa ............................................. 603 279 342
Milan Plodík .............................................. 603 217 458
Jindřich Skočdopole ................................. 602 794 288
Jan Slámečka ............................................. 604 858 876
Ing. Jiří Svoboda ....................................... 603 281 254
Mgr. Milan Šmíd ....................................... 602 285 564
Ing. Václav Štěpán .................................... 724 200 955
RSDr. Karel Tvrdý .................................... 602 434 492
Václav Vacek ............................................. 777 033 046
Bc. Jiří Vondráček .................................... 602 374 188
Ing. Vratislav Výborný ............................... 567 167 141
Bc. Michal Zrůst ....................................... 602 667 089

Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva kraje
č. 4/2003 konaného dne 23. 9. 2003 v Jihlavě

Usnesení 178/04/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje ukládá radě kraje 
ve spolupráci s finančním výborem a kontrolním výborem zastupitelstva 
připravit pracovní seminář k tématu zdravotnických zařízení.
odpovědnost: rada kraje, termín: do 30. 10. 2003
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 1, zdrželi se 4.

Usnesení 179/04/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí 
 zprávu o činnosti rady kraje od posledního jednání zastupitelstva kraje 
 zprávu o plnění usnesení zastupitelstva a rady kraje za první pololetí 

roku 2003 dle materiálu
ZK-04-2003-03, př. 1.
odpovědnost: rada kraje, termín: 23. 9. 2003
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 180/04/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí 
informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: termín: 
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 181/04/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  poskyt-
nutí finanční dotace obcím Telč, Třebíč a Žďár nad Sázavou na pomoc 

s ochranou světového kulturního dědictví každé ve výši 1 mil. Kč 
 přesunutí částky ve výši 3 000 tis. Kč z kapitoly Rezerva a rozvoj kraje 

(§ 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené) do kapitoly Kultura (§ 3322 
Zachování a obnova kulturních památek) za účelem poskytnutí výše 
uvedené dotace a ukládá  radě kraje zapracovat tuto roční podporu do 
návrhu rozpočtu kraje pro rok 2004 a do rozpočtového výhledu na další 
roky  krajskému úřadu vyřídit potřebné administrativní náležitosti.
odpovědnost: ředitelka KrÚ, termín: 30. 9. 2003
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 182/04/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje zákonodár-
nou iniciativu dle materiálu ZK-04-2003-06, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského 
úřadu, termín: říjen 2003
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 183/04/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje zamítá žádost 
o finanční podporu obce Šimanov a ukládá hejtmanovi kraje vyřídit 
odpověď na žádost obce. 
odpovědnost: hejtman kraje, termín: 30. 9. 2003
Usnesení bylo přijato 31 hlasy, proti 0, zdrželi se 5.
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Usnesení 184/04/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  poskyt-
nutí dotace pro obec Cikháj ve výši 50 000,- Kč na úhradu mimořádných 
nákladů v souvislosti s vykradením obecního úřadu  přesunutí částky ve 
výši 50 tis.Kč z nespecifikované rezervy kraje (§ 6409 Ostatní činnosti j. 
n.) do kapitoly Zastupitelstvo kraje (§ 3636 Územní rozvoj) na dotaci obci 
Cikháj a ukládá krajskému úřadu vyřídit potřebné finanční náležitosti. 
odpovědnost: ředitelka KrÚ, termín: 30. 9. 2003
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 185/04/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  po-
skytnutí dotace pro město Hrotovice ve výši 400 000,- Kč na úhradu 
mimořádných nákladů v souvislosti s převzetím agendy stavebního úřadu 
pro jadernou elektrárnu Dukovany  přesunutí částky ve výši 400 tis. Kč 
z nespecifikované rezervy kraje (§ 6409 Ostatní činnosti j. n.) do kapitoly 
Zastupitelstvo kraje (§ 3636 Územní rozvoj) na dotaci městu Hrotovice 
a ukládá krajskému úřadu vyřídit potřebné finanční náležitosti. 
odpovědnost: ředitelka KrÚ, termín: 30. 9. 2003
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.

Usnesení 186/04/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  po-
skytnutí finanční dotace obcím na pomoc s krytím provozních nákladů 
základního školství dle materiálu ZK-04-2003-10, př. 1  přesunutí částky 
ve výši 449 tis. Kč z kapitoly Rezerva a rozvoj kraje (§ 6409 Ostatní 
činnosti jinde nezařazené) do kapitoly Školství (§ 3113 Základní školy) 
za účelem poskytnutí výše uvedené dotace a ukládá krajskému úřadu 
vyřídit potřebné administrativní náležitosti.
odpovědnost: ředitelka KrÚ, termín: 30. 9. 2003
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 187/04/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí zprá-
vu o čerpání rozpočtu kraje za období leden–srpen 2003 dle materiálu 
ZK-04-2003-11, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický, termín: 
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 188/04/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí 
zprávu o stavu portfolia kraje k 30. 6. 2003.
odpovědnost: odbor ekonomický, termín: 
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 189/04/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  darování 
pozemků vedených ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemko-
vý katastr (PK) – JK Skryje u Golčova Jeníkova par. č. 715 o výměře 403 
m2 a par. č. 716/2 o výměře 3 173 m2 v k. ú. a obci Golčův Jeníkov včetně 
komunikace městu Golčův Jeníkov  dodatek č. 17 Zřizovací listiny 
Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-04-2003-13, 
př. 1  darování pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci – parcely 
původ Pozemkový katastr (PK) par. č. 716/2 o výměře 2 912 m2 v k. ú. 
Skryje u Golčova Jeníkova a obci Skryje včetně komunikace obci Skryje 
 dodatek č. 18 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod 

dle materiálu ZK-04-2003-13, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: říjen 2003
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 190/04/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  darování 
pozemku par. č. 749/6 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 55 
m2, dílu „a“ o výměře 23 m2 odděleného z pozemku par. č. 751/13 a dílu 
„d“ o výměře 180 m2 odděleného z pozemku 749/1, oba sloučené dle 
geometrického plánu č. 281-110/1999 do nově vzniklého pozemku par. 
č. 749/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Perknov a obci 
Havlíčkův Brod městu Havlíčkův Brod  nabytí pozemků par. č. 205/3 
– ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 90 m2, par. č. 207/10 
– ostatní plocha, silnice o výměře 718 m2 a par. č. 207/16 – vodní plocha, 
vodní tok o výměře 20 m2  vše v k. ú. Klanečná a obci Havlíčkův Brod 
darem do vlastnictví kraje Vysočina  dodatek č. 19 Zřizovací listiny 
Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod, dle materiálu ZK-04-2003-14, 
př. 1  dodatek č. 20 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův 
Brod, dle materiálu ZK-04-2003-14, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: říjen 2003
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 191/04/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  darování 
pozemků par. č. 878/6 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 240 

m2 a par. č. 878/7 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 497 
m2 v k. ú. a obci Sedletín obci Sedletín  dodatek č. 21 Zřizovací listiny 
Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod, dle materiálu ZK-04-2003-15, 
př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: říjen 2003
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 192/04/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  prodej 
pozemku par. č. st. 95 – zastavěná plocha o výměře 5 m2 v k. ú. a obci 
Hurtova Lhota manželům Beránkovým za cenu 610,-Kč plus úhradu 
částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí  dodatek č. 22 
Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu 
ZK-04-2003-16, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: říjen 2003
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 193/04/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  darování 
pozemků par. č. 1214/44 o výměře 90 m2, par. č. 1214/45 o výměře 67 
m2, par. č. 1214/46 o výměře 236 m2, par. č. 1214/47 o výměře 67 m2, 
par. č. 1214/48 o výměře 17 m2, par. č. 1214/49 o výměře 1 501 m2, par. 
č. 1214/50 o výměře 40 m2, 1214/51 o výměře 115 m2, par. č. 1214/52 
o výměře 8 m2, par. č. 1214/53 o výměře 46 m2, par. č. 1214/54 o vý-
měře 72 m2, par. č. 1214/55 o výměře 6 m2, par. č. 1239/10 o výměře 
769 m2, 1239/11 o výměře 10 m2, par. č. 1239/15 o výměře 209 m2, par. č. 
1282/17 o výměře 588 m2, par. č. 1282/18 o výměře 7 m2 a par. č. 1282/26 
o výměře 53 m2 a geometrickým plánem č. 290-1300/2001 ze dne 28. 3. 
2003 z pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci – parcely původ 
Pozemkový katastr (PK) par. č. 1214/1 odděleného dílu „c“ o výměře 71 
m2, dílu „d“ o výměře 362 m2 a dílů „a+b“ o výměře 158 m2, všechny 
v k. ú. a obci Šlapanov obci Šlapanov  dodatek č. 23 Zřizovací listiny 
Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-04-2003-17, 
př. 1  schvaluje přijetí daru pozemků par. č. 1214/30 o výměře 1760 
m2, par .č. 1214/43 o výměře 7 m2 a par .č. 1239/19 o výměře 397 m2 
a pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozem-
kový katastr (PK) par. č. 72/1 o výměře 2 007 m2 v k. ú. a obci Šlapanov 
do vlastnictví kraje Vysočina  dodatek č. 24 Zřizovací listiny Správy 
a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-04-2003-17, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: listopad 2003
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 194/04/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  darování 
geometrickým plánem č. 2266-198/2003 ze dne 19. 5. 2003 nově oddě-
leného pozemku par. č. 4550/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o vý-
měře 36 m2 v k. ú. a obci Chotěboř městu Chotěboř  přijetí daru stavby 
zastávkového pruhu na pozemku par. č. 4550 v k. ú. a obci Chotěboř 
do vlastnictví kraje Vysočina  dodatek č. 25 Zřizovací listiny Správy 
a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-04-2003-18, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: říjen 2003
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 195/04/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  pro-
dej dílu „d“ o výměře 219 m2 odděleného dle geometrického plánu č. 
951-4153/2002 z pozemku par. č. 2369/1 a nově sloučeného do pozemku 
par. č. 2369/3 v k. ú. a obci Polná firmě CALIBRA PLUS, s. r. o. za 
cenu 16 425,- Kč  koupi dílů „b“ a „c“ o výměře 36 m2 oddělených dle 
geometrického plánu č. 951-4153/2002 z pozemku par. č. 2369/3 a nově 
sloučených do pozemku par. č. 2369/1 v k. ú. a obci Polná do vlastnic-
tví kraje za cenu 2 700,-Kč  dodatek č. 12 Zřizovací listiny Správy 
a údržby silnic Jihlava, dle materiálu ZK-04-2003-19, př. 1  dodatek č. 
13 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Jihlava, dle materiálu ZK-04-
2003-19, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: říjen 2003
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 196/04/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  kou-
pi administrativní budovy na poz. st. 86/5, budovy garáže na poz. st. 
86/4, pozemku st. 86/5 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 231 m2 
a pozemku st. 86/4 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 284 m2 v k. 
ú. a obci Malý Beranov do vlastnictví kraje Vysočina za kupní cenu 
924 280,- Kč  dodatek č. 14 zřizovací listiny Správy a údržby silnic 
Jihlava dle materiálu ZK-04-2003-20, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: říjen 2003
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 197/04/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  koupi 
pozemku par. č. 2413/153 v k. ú. a obci Pelhřimov a stavby komunikace 
na něm do vlastnictví kraje Vysočina od společnosti KOH-I-HOOR 
HARDTMUTH Trade, a. s., za kupní cenu 384 180,- Kč  dodatek č. 5 
zřizovací listiny příspěvkové organizace Správy a údržby silnic Pelhři-
mov dle materiálu ZK-04-2003-21, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: říjen 2003
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 198/04/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  darování 
pozemku par. č. 2588/28 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 77 
m2 odděleného geometrickým plánem č. 146-5832/2002 z pozemku par. č. 
2588/1 v k. ú. a obci Martínkov obci Martínkov  dodatek č. 22 Zřizovací 
listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-04-2003-22, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: říjen 2003
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 199/04/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  darování 
dle GPL č. 469-108/1999 dílu „p“ o výměře 115 m2 a dílu „d1“ o výměře 
14 m2 oddělených z pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci, původ 
PK par. č. 4868 a nově sloučených do pozemku par. č. 160, dílu „o“ o vý-
měře 191 m2 odděleného z pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci, 
původ PK par. č. 4868 a nově sloučeného do pozemku par. č. 162 a dílu 
„k“ o výměře 355 m2 odděleného z pozemku vedeného ve zjednoduše-
né evidenci, původ PK par. č. 4868 a nově sloučeného do pozemku par. 
č. 4868/13, vše v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava obci Trnava  přijetí 
daru zastávkového pruhu dle GPL č. 469-108/1999 na části pozemku par. 
č. 4868/14 a části pozemku par. č. 4868/15 a dále dílu „b“ o výměře 22 
m2 odděleného z pozemku par. č. 106/1 a nově sloučeného do pozemku 
par. č. 4868/14, dílu „d“ o výměře 6 m2 odděleného z pozemku par. č. 
108 a nově sloučeného do pozemku par. č. 4868/14, dílu „f“ o výměře 54 
m2 odděleného z pozemku par. č. 166/2 a nově sloučeného do pozemku 
par. č. 4868/14, dílu „i“ o výměře 9 m2 odděleného z pozemku par. č. 
164/2 a dílu „h“ o výměře 14 m2 odděleného z pozemku par. č. 4908/2 
nově sloučených do pozemku par. č. 4868/14, dílu „a1“ o výměře 43 m2 
odděleného z pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci, původ PK 
par. č. 151 a nově sloučeného do pozemku par. č. 4868/15, dílu „x“ o vý-
měře 179 m2 odděleného z pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci, 
původ PK par. č. 152 a nově sloučeného do pozemku par. č. 4868/15, dílu 
„n“ o výměře 224 m2 odděleného z pozemku vedeného ve zjednoduše-
né evidenci, původ PK par. č. 160 a nově sloučeného do pozemku par. 
č. 4868/15, dílu „m“ o výměře 14 m2 odděleného z pozemku vedeného 
ve zjednodušené evidenci, původ PK par. č. 170/4 a nově sloučeného 
do pozemku par. č. 4868/15 a celých pozemků vedených ve zjednodu-
šené evidenci par. č. 106 o výměře 22 m2, par. č. 108 o výměře 112 m2, 
par. č. 164/2 o výměře 8 m2, par. č. 166 o výměře 122 m2, par. č. 4908 
o výměře 5 m2 nově sloučených do pozemku par. č. 4868/14, vše v k. ú. 
Trnava u Třebíče a obci Trnava do vlastnictví kraje Vysočina  dodatek 
č. 23 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč, dle materiálu ZK-
04-2003-23, př. 1  dodatek č. 24 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic 
Třebíč, dle materiálu ZK-04-2003-23, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: říjen 2003
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 200/04/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  přijetí 
daru pozemků par. č. 523/8 – ostatní plocha, ostatní komunikace o vý-
měře 21 m2, par. č. 528/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 
61 m2, par. č. 528/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 
m2, par. č. 533/43 – ostatní plocha, silnice o výměře 17 m2, par. č. 552/2 
– ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4 m2 a par. č. 611/2 – vod-
ní plocha, vodní tok v korytě umělém o výměře 46 m2, vše v k. ú. Slavice 
a obci Třebíč do vlastnictví kraje Vysočina  dodatek č. 26 Zřizovací 
listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-04-2003-24, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: říjen 2003
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 201/04/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  darování 
dílů „b“ + „e“ o celkové výměře 29 m2 oddělených z pozemku par. č. 675 
a nově sloučených do pozemku par. č. 80/11 dle geometrického plánu 
č. 279-5311/2002, vše v k. ú. Valeč u Hrotovic a obci Valeč obci Valeč 
 koupi dílu „a“ o výměře 24 m2, který byl dle geometrického plánu č. 

279-5311/2002 oddělen z pozemku par. č. 80/9 a nově sloučen do pozem-
ku par. č. 675, vše v k. ú. Valeč u Hrotovic a obci Valeč do vlastnictví 

kraje Vysočina za cenu 500,- Kč  dodatek č. 27 Zřizovací listiny Správy 
a údržby silnic Třebíč, dle materiálu ZK-04-2003-25, př. 1  dodatek č. 28 
Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč, dle materiálu ZK-04-
2003-25, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: říjen 2003
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 202/04/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  darování 
geometrickým plánem č. 225-555/2002 ze dne 22. 4. 2003 nově odmě-
řených pozemků par. č. 1224/4 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 12 
m2 a par. č. 1224/5 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 184 m2 oba v k. 
ú. a obci Jakubov u Moravských Budějovic obci Jakubov u Moravských 
Budějovic  dodatek č. 29 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč 
dle materiálu ZK-04-2003-26, př. 1  přijetí daru geometrickým plánem 
č. 225-555/2002 ze dne 22. 4. 2003 nově odměřeného pozemku par. č. 
1245/27 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 23 m2 v k. ú. a obci Jakubov 
u Moravských Budějovic do vlastnictví kraje Vysočina  dodatek č. 30 
Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-04-
2003-26, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: říjen 2003
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 203/04/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  darování 
pozemku par. č. 1521/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 
4 707 m2 v k. ú. a obci Třebíč městu Třebíč  nabytí pozemku par. č. 581 
– ostatní plocha, silnice o výměře 5 273 m2 v k. ú. Podklášteří a obci 
Třebíč darem od města Třebíč do vlastnictví kraje Vysočina  dodatek č. 
31 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-04-
2003-27 př. 1  dodatek č. 32 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic 
Třebíč dle materiálu ZK-04-2003-27 př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: říjen 2003
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 204/04/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  prodej 
pozemku par. č. 1902/8 – ostatní plocha, silnice o výměře 145 m2 v k. ú. 
Věžná na Moravě a obci Věžná Romaně Maršálkové za cenu 3 050,- Kč 
plus úhradu částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí  doda-
tek č. 43 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle 
materiálu ZK-04-2003-28, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: říjen 2003
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 205/04/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  koupi 
pozemku par. č. 1586/18 – ostatní plocha, silnice o výměře 38 m2 v k. 
ú. a obci Měřín za kupní cenu 950,- Kč  dodatek č. 44 Zřizovací listiny 
Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou, dle materiálu ZK-04-2003-29, 
př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: říjen 2003
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 206/04/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  darování 
pozemků par. č. 1525/18 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 
51 m2, par. č. 1525/20 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 
11 m2, par. č. 1525/23 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 21 
m2, par. č. 1525/24 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 86 m2 
a par. č. 1525/25 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 149 m2 
v k. ú. a obci Rožná obci Rožná  dodatek č. 45 Zřizovací listiny Správy 
a údržby silnic Žďár nad Sázavou, dle materiálu ZK-04-2003-30, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: říjen 2003
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 207/04/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  darování 
pozemků par. č. 795 ostatní plocha, silnice o výměře 1 371 m2 v k. ú. 
a obci Dolní Loučky a par. č. 206/1 ostatní plocha, silnice o výměře 9 737 
m2 v k. ú. Střemchoví a obci Dolní Loučky obci Dolní Loučky  doda-
tek č. 46 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle 
materiálu ZK-04-2003-31, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: říjen 2003
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 208/04/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  koupi 
pozemku par. č. 3417/25 ostatní plocha silnice o výměře 498 m2 v k. ú. 
a obci Nové Město na Moravě za kupní cenu 31 440,-Kč  dodatek č. 47 
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Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu 
ZK-04-2003-32, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: říjen 2003
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 209/04/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje koupi 
pozemků par. č. 1517/8 – ostatní plocha, silnice o výměře 55 m2, par. č. 
1517/9 – ostatní plocha, silnice o výměře 9 m2, par. č. 1517/10 – ostatní 
plocha, silnice o výměře 409 m2, par. č. 1517/11 – ostatní plocha, silnice 
o výměře 5 m2, par. č. 1517/31 – ostatní plocha, silnice o výměře 57 m2 
a par. č. 1517/34 – ostatní plocha, silnice o výměře 329 m2 v k. ú. a obci 
Rovečné za kupní cenu 18 150,- Kč do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: říjen 2003
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 210/04/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  koupi 
pozemků dle materiálu ZK-04-2003-34, př. 1, do vlastnictví kraje Vyso-
čina  dodatek č. 49 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad 
Sázavou dle materiálu ZK-04-2003-34, př. 2  dodatek č. 50 Zřizovací 
listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-04-
2003-34, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: říjen 2003
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 211/04/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  výkup 
pozemků v k. ú. a obci Třešť materiálu ZK-04-2003-35, př. 1, za cenu 
stanovenou podle vyhlášky č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně ně-
kterých zákonů  přijetí daru pozemků v k. ú. a obci Třešť dle materiálu 
ZK-04-2003-35, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: říjen 2003
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 212/04/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje koupi 
pozemku par. č. 3396/15, trvalý travní porost o výměře 259 m2 v k. ú. 
Trnava u Třebíče, obec Trnava, za dohodnutou kupní cenu 25 800,- Kč 
do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 2003
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 213/04/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  prodej 
pozemku par. č. 47/21 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 74 m2 v k. 
ú. a obci Světlá nad Sázavou manželům Jiráčkovým za cenu 7 400,- 
Kč plus úhradu částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí 
 dodatek č. 5 Zřizovací listiny Vyšší odborné školy, Gymnázia, Střední 

sklářské školy, Středního odborného učiliště a Odborného učiliště, Světlá 
nad Sázavou, Sázavská 547, dle materiálu ZK-04-2003-37, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: říjen 2003
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 214/04/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  prodej 
pozemků par. č. 1477/14 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 67 m2, 
par. č. 1477/15 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 63 m2 a par. č. 
1477/16 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 714 m2 v k. ú. a obci Cho-
těboř vlastníkům bytových jednotek v domě č. p. 1141 a 1142 v rozsahu 
jejich spoluvlastnických podílů na společných částech domu č. p. 1141 
a 1142 a souvisejících pozemcích za celkovou cenu 75 980,- Kč  doda-
tek č. 3 Zřizovací listiny Speciálních škol, Chotěboř, Hradební 529, dle 
materiálu ZK-04-2003-38, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: listopad 2003
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 215/04/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  daro-
vání geometrickým plánem č. 1060-62/2002 ze dne 18. 2. 2003 nově 
oddělených pozemků par. č. 7707 – ostatní plocha , ostatní komunikace 
o výměře 242 m2 , par. č. 7708 – ostatní plocha, zeleň o výměře 101 m2 
a par. č. 610/8 – ostatní plocha, zeleň o výměře 2 m2 v k. ú. a obci Telč 
městu Telč  přijetí daru geometrickým plánem č. 1060-62/2002 ze dne 
18. 2. 2003 nově oddělených pozemků, a to dílu „a“ o výměře 67 m2 
určeného ke sloučení do nově vzniklého pozemku par. č. 609/9, dílu „d“ 
o výměře 380 m2 určeného ke sloučení do nově vzniklého pozemku par. 
č. 609/11, par. č. 610/10 – ostatní plocha, zeleň o výměře 30 m2 , par. č. 
610/11 – ostatní plocha, zeleň o výměře 421 m2, 610/9 – ostatní plocha, 

zeleň o výměře 122 m2, 610/7 – ostatní plocha, zeleň o výměře 346 m2 
, par. č. 629/3 – ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 31 m2 a par. 
č. 629/4 – ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 13 m2 v k. ú. a obci 
Telč od města Telč do vlastnictví kraje Vysočina  dodatek č. 3 Zřizovací 
listiny Gymnázia Otokara Březiny dle materiálu ZK-04-2003-39, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: říjen 2003
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 216/04/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  nabytí 
pozemků par. č. 589/8 – ost. plocha o výměře 2 145 m2, par. č. 588/7 
ost. plocha o výměře 826 m2, par. č. st. 7266 zastavěná plocha o výměře 
29 m2, par. č. st. 7267 zastavěná plocha o výměře 19 m2 a budovy jiné 
stavby bez čp./če. postavené na pozemku par. č. st. 7266, všechno v k. ú. 
a obci Třebíč do vlastnictví kraje za kupní cenu 437 000,- Kč  dodatek 
č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední odborná škola ob-
chodu a služeb, Střední odborné učiliště, Sirotčí 4, Třebíč dle materiálu 
ZK-04-2003-40, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: říjen 2003
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 217/04/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  darování 
budovy č. p. 2 na pozemku par. č. st. 2/1, včetně pozemků par. č. st. 2/1 
– zastavěná plocha o výměře 315 m2, par. č. 10/1 – zahrada o výměře 
329 m2 a par. č. 10/4 – zahrada o výměře 108 m2, vše v k. ú. Velký Újezd 
u Kojatic a obci Kojatice obci Kojatice  dodatek č. 1 Zřizovací listiny 
Okresního ústavu sociálních služeb Třebíč, dle materiálu ZK-04-2003-
41, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: říjen 2003
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 218/04/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje uzavření 
smlouvy o budoucí darovací smlouvě, kterou do vlastnictví kraje Vyso-
čina bude bezplatně převedena stavba odbočovacího pruhu silnice II/348 
na pozemku par.č. 2476/6, případně i část dalšího dotčeného pozemku 
pod touto stavbou v k. ú. a obci Polná.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: říjen 2003
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 219/04/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje uzavření 
smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod části pozemku par. č. 
820 ostatní plocha, silnice v k. ú. a obci Kalhov, zastavěné chodníkem, 
do vlastnictví obce Kalhov.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: říjen 2003
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 220/04/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje uzavření 
smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod části pozemku par. č. 
1067/1 ostatní plocha, silnice o výměře cca 300 m2 v k. ú. a obci Šima-
nov, zastavěné kanalizací a chodníkem, do vlastnictví obce Šimanov.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: říjen 2003
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 221/04/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje uzavření 
smlouvy o budoucí kupní smlouvě na převod částí pozemků par. č. 550/1 
zastavěná plocha a nádvoří a par. č. 550/2 zahrada o celkové výměře cca 
15 m2 v k. ú. a obci Jihlava, zastavěných silnicí II/352, za kupní cenu 
480,- Kč/m2 do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: říjen 2003
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 222/04/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje uzavření 
smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku vedeného ve zjed-
nodušené evidenci původ PK - par. č. 292 v k. ú. a obci Koroužné pro 
stavbu „Silnice II/387 Koroužné – Švarec 2. stavba“ za cenu 40,- Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: září 2003
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 223/04/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje uzavření 
smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod části pozemků par. č. 
489 a par. č. 485/1 v k. ú. a obci Radňoves zastavěných chodníkem do 
vlastnictví obce Radňoves.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: říjen 2003
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 224/04/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje prohlašuje, že 
nemovitosti požadované k bezúplatnému převodu z Pozemkového fondu 
ČR do vlastnictví kraje Vysočina dle materiálu ZK-04-2003-46, př.1, pro 
činnost předškolních zařízení, škol a školských zařízení zřízených krajem 
Vysočina  Dům dětí a mládeže u Aleje, Havlíčkův Brod, Masarykova 
2190  Gymnázium, Chotěboř, Jiráskova 637  Havlíčkovo gymnázium, 
Havlíčkův Brod, Štáflova 2063  Integrovaná střední škola, Světlá nad 
Sázavou, Zámecká 1  Integrovaná střední škola podnikání a služeb, 
Havlíčkův Brod, Bratříků 851  Pedagogicko-psychologická poradna, 
Havlíčkův Brod, Nad Tratí 335  Střední odborné učiliště technické, 
Chotěboř, Žižkova 1501  Střední zemědělská škola, Havlíčkův Brod, 
Jihlavská 895  Vyšší odborná škola a Obchodní akademie, Chotěboř, 
Na Valech 690  Speciální školy, Chotěboř, Hradební 529  Dům dětí 
a mládeže, Pelhřimov, Pražská 1542  Odborné učiliště a Praktická škola, 
Černovice, Mariánské náměstí 72  Dům dětí a mládeže Jihlava  Střední 
odborné učiliště opravárenské, Jihlava, Školní 1a  Vyšší odborná škola, 
Jihlava, Tolstého 16  Speciální školy, Třebíč, 9. května 3  Střední odbor-
né učiliště řemesel a služeb, Moravské Budějovice, Tovačovského sady 79 
 Střední odborné učiliště zemědělské, Velké Meziříčí, Hornoměstská 

35  Školní statek, Bystřice nad Pernštejnem, Dr. Veselého 343  Školní 
statek, Humpolec, Dusilov 384  Dům dětí a mládeže, Žďár nad Sázavou, 
Horní 2 zařazených do sítě předškolních zařízení, škol a školských zaříze-
ní, jsou pro tyto subjekty nezbytné a převod nemovitostí pro tyto subjekty 
je i ve výhledu v souladu s koncepcí školství kraje.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: září 2003
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 225/04/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje zamítá žádost obce 
Puklice o dotaci na plynofikaci základní a mateřské školy, školní kuchyně 
a jídelny a ukládá krajskému úřadu žadatele o zamítnutí žádosti vyrozu-
mět.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 9. 2003
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 1, zdrželi se 2.

Usnesení 226/04/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  poskyt-
nutí dotace ve výši 490 tis. Kč městu Ledeč nad Sázavou na vybudování 
zastřešeného chodníku pro převoz stravy pro Ústav pro mentálně posti-
žené Ledeč nad Sázavou v areálu Háj u Ledče nad Sázavou  povýšení 
rozpočtu kapitoly Nemovitý majetek, kapitálové výdaje, § 3639 Komu-
nální služby a územní rozvoj j. n. o 490 tis. Kč snížením nespecifikované 
rezervy kraje (§6409 Ostatní činnosti j. n.).
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický, termín: říjen 2003
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 227/04/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  poskyt-
nutí dotace Městu Třebíč ve výši 3 500 000,- Kč na úhradu nákladů vy-
naložených na rekonstrukci silnice II/360 v rámci stavby „Rekonstrukce 
ulice Brněnská“ II. etapa za podmínky bezúplatného převzetí silnice II/
360 v úseku ulic Brněnská a Velkomeziříčská nahrazeném novou trasou 
vedenou ulicí Rafaelova a silnici III/36062 včetně mostů ev. č. 36062-1 
a 36062-2, příslušenství a pozemků par. č. 1507/1, 1507/4, 1512/1, 1512/2, 
části PK 1521/1 a PK 1521/3 všechny v k. ú. a obci Třebíč do vlastnictví 
Města Třebíč  povýšení rozpočtu kapitoly Nemovitý majetek, § 3639 
Komunální služby a územní rozvoj j. n. o 3 500 000,- Kč snížením nespe-
cifikované rezervy kraje.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický, termín: říjen 2003
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 228/04/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  poskyt-
nutí dotace městu Havlíčkův Brod ve výši 592 tis. Kč na úhradu nákladů 
vynaložených na rekonstrukci části silnice II/344  povýšení rozpočtu 
kapitoly Nemovitý majetek, § 3639 Komunální služby a územní rozvoj j. 
n. o 592 tis. Kč snížením nespecifikované rezervy kraje.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický, termín: 2003
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 229/04/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje stanovuje 5. červe-
nec 2003 dnem, od kterého se poskytuje odměna Ing. Martinovi Čížkovi, 
novému členovi zastupitelstva kraje.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 23. 9. 2003
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 230/04/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí 
informaci o jednání s městy o převodu zřizovatelských kompetencí k zá-
kladním uměleckým školám, domům dětí a mládeže a speciálním školám 
dle materiálu ZK-04-2003-52, př. 1 a schvaluje záměry dle materiálu 
ZK-04-2003-52, př. 2upr1.
odpovědnost: Z. Ludvík, termín: na listopadové jednání zastupitelstva 
kraje předložit informaci o stavu převádění zřizovatelských kompetencí
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 1, zdržel se 0.

Usnesení 231/04/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje účelovou 
dotaci obcím pro jimi zřizované školy na realizaci Státní informační 
politiky ve vzdělávání – Projekt P I ve výši 6 569 tis. Kč dle materiálu 
ZK-04-2003-53, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, 
termín: září 2003
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 232/04/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje účelovou 
dotaci obcím pro jimi zřizované školy na realizaci Státní informační poli-
tiky ve vzdělávání – Projekt P II v celkové výši 2 926 tis. Kč dle materiálu 
ZK-04-2003-54, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, 
termín: září 2003
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 233/04/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje navýšení 
dotace obcím určené na krytí přímých neinvestičních výdajů na vzdělá-
vání pro školy, předškolní a školská zařízení jimi zřizované dle materiálu 
ZK-04-2003-55, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, 
termín: září 2003
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 234/04/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje plán 
činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost dle materiálu 
ZK-04-2003-56, př. 1.
odpovědnost: předseda výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, 
termín: 23. 9. 2003
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 235/04/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje záměr 
ukončit zřizovatelskou funkci kraje k příspěvkové organizaci Školní 
statek, Třebíč, Račerovická 920 nejpozději dnem 1. 1. 2005.
odpovědnost: Z. Ludvík, termín: do 30. 9. 2003 informovat ŠS
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.

Usnesení 236/04/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  Návrh 
obecného postupu při ukončení činnosti školních statků jako příspěvko-
vých organizací zřizovaných krajem Vysočina dle materiálu ZK-04-2003-
58, př. 1  časový harmonogram postupu dle materiálu ZK-04-2003-58, 
př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: k 1. 1. 2005
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 237/04/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  roz-
hodnutí o sloučení Vyšší odborné školy a Integrované střední školy 
strojnické, Ledeč nad Sázavou, Poštovní 405, s Gymnáziem, Ledeč nad 
Sázavou, Husovo náměstí 1, dle materiálu ZK-04-2003-59, př. 1 a dodatek 
č. 1 Zřizovací listiny přejímající organizace dle materiálu ZK-04-2003-
59, př. 2  rozhodnutí o sloučení Střední odborné školy, Jihlava, Telečská 
50, se Středním odborným učilištěm služeb, Jihlava, Karoliny Světlé 
2, dle materiálu ZK-04-2003-59, př. 3 a dodatek č. 1 Zřizovací listiny 
přejímající organizace dle materiálu ZK-04-2003-59, př. 4  rozhodnutí 
o sloučení Středního odborného učiliště lesnického a Učiliště, Lesonice 2, 
se Středním odborným učilištěm řemesel a služeb, Moravské Budějovice, 
Tovačovského sady 79, dle materiálu ZK-04-2003-59, př. 5 a dodatek č. 3 
Zřizovací listiny přejímající organizace dle materiálu ZK-04-2003-59, př. 
6.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: do 20 dnů po 
schválení zastupitelstvem zaslat rozhodnutí a dodatky ke zřizovacím 
listinám slučovaným organizacím
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdrželi se 3.

ZPRAVODAJ
číslo 10/2003 strana 14



Usnesení 238/04/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 
2 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže u Aleje, 
Havlíčkův Brod, Masarykova 2190, dle materiálu ZK-04-2003-60, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: do 20 dnů od 
schválení zastupitelstvem zaslat dodatek škole
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 239/04/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek 
č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium, Bystřice nad 
Pernštejnem, Nádražní 760, dle materiálu ZK-04-2003-61, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: do 20 dnů od 
schválení zastupitelstvem zaslat dodatek škole
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 240/04/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek 
č. 2 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium, Jihlava, Jana 
Masaryka 1, dle materiálu ZK-04-2003-62, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: do 20 dnů od 
schválení zastupitelstvem zaslat dodatek škole
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 241/04/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 
5 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola, 
Vyšší zdravotnická škola a Speciální školy, Jihlava, Husova 54, dle mate-
riálu ZK-04-2003-63, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: do 20 dnů od 
schválení zastupitelstvem zaslat dodatek škole
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 242/04/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 
1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Odborné učiliště a Praktická 
škola, Černovice, Mariánské náměstí 72, dle materiálu ZK-04-2003-64, 
př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: do 20 dnů od 
schválení zastupitelstvem zaslat dodatek škole
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 243/04/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek 
č. 3 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Speciální školy, Černovice, 
Dobešovská 1, dle materiálu ZK-03-2003-65, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: do 20 dnů od 
schválení zastupitelstvem zaslat dodatek škole
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 244/04/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 
2 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední odborné učiliště strojí-
renské a Učiliště, Jihlava, Polenská 2, dle materiálu ZK-04-2003-66, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: do 20 dnů od 
schválení zastupitelstvem zaslat dodatek škole
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 245/04/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 
2 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Integrovaná střední škola sta-
vební a Učiliště, Jihlava, Žižkova 20, dle materiálu ZK-04-2003-67, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: do 20 dnů od 
schválení zastupitelstvem zaslat dodatek škole
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 246/04/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 
3 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední odborná škola, Střední 
odborné učiliště a Odborné učiliště, Třešť, K Valše 38, dle materiálu ZK-
04-2003-68, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: do 20 dnů od 
schválení zastupitelstvem zaslat dodatek škole
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 247/04/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek 
č. 2 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední odborné učiliště, 
Pelhřimov, Friedova 1469, dle materiálu ZK-04-2003-69, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: do 20 dnů od 
schválení zastupitelstvem zaslat dodatek škole
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 248/04/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek 
č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Integrovaná střední škola 
obchodní, Jihlava, Havlíčkova 109, dle materiálu ZK-04-2003-70, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: do 20 dnů od 
schválení zastupitelstvem zaslat dodatek škole
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 249/04/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje stanovuje 6. září 
2003 dnem, od kterého se poskytuje měsíční odměna Zdeňce Markové, 
novému členovi zastupitelstva kraje.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 23. 9. 2003
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 250/04/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  ukonče-
ní poskytování pečovatelské služby ve středisku Žirovnice zajišťované 
Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací, ke dni 30. 9. 2003 
 poskytnutí dotace ve výši 136 300,-  Kč městu Žirovnice  snížení 

rozpočtu výdajů u kapitoly Sociální věci, ORJ 5000, § 4314 Pečovatel-
ská služba, pol. 5331 Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 
o částku 136 300 ,- Kč  zvýšení výdajů u kapitoly Sociální věci, ORJ 
5000, § 4314 Pečovatelská služba, pol. 5321 Neinvestiční dotace obcím 
o částku 136 300,-  Kč  úpravu závazného ukazatele příspěvku na provoz 
u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, snížením o částku 
136 300,- Kč.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ekonomický odbor, 
termín: říjen 2003
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 251/04/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  ukonče-
ní poskytování pečovatelské služby ve středisku Moravské Budějovice 
zajišťovanou Okresním ústavem sociálních služeb Třebíč, příspěvkovou 
organizací, ke dni 30. 9. 2003  poskytnutí dotace ve výši 56 200,- Kč 
městu Moravské Budějovice  snížení rozpočtu výdajů u kapitoly Soci-
ální věci, ORJ 5000, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky 
zaměstnanosti, pol. 5331 Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 
o částku 56 200,- Kč  zvýšení výdajů u kapitoly Sociální věci, ORJ 5000, 
§ 4314 Pečovatelská služba, pol. 5321 Neinvestiční dotace obcím o částku 
56 200,- Kč  úpravu závazného ukazatele příspěvku na provoz u Okres-
ního ústavu sociálních služeb Třebíč, příspěvkové organizace, snížením 
o částku 56 200,- Kč  bezúplatný převod movitého majetku, který slouží 
k poskytování pečovatelské služby ve městě a je k tomuto účelu využí-
ván, dle materiálu ZK-04-2003-73, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ekonomický odbor, 
termín: říjen 2003
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 252/04/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  zrušení 
pečovatelské služby ve středisku Horní Cerekev zajišťovanou Nemocnicí 
Pelhřimov, příspěvková organizace, ke dni 30. 9. 2003  poskytnutí do-
tace ve výši 68 100,-  Kč městu Horní Cerekev  snížení rozpočtu výdajů 
u kapitoly Sociální věci, ORJ 5000, § 4314 Pečovatelská služba, pol. 5331 
Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 68 100,-  Kč 
 zvýšení výdajů u kapitoly Sociální věci, ORJ 5000, § 4314 Pečovatelská 

služba, pol. 5321 Neinvestiční dotace obcím o částku 68 100,- Kč  úpra-
vu závazného ukazatele příspěvku na provoz u Nemocnice Pelhřimov, 
příspěvkové organizace, snížením o částku 68 100,- Kč.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ekonomický odbor, 
termín: říjen 2003
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 253/04/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  ukončení 
poskytování pečovatelské služby ve středisku Jimramov zajišťovanou 
Okresní správou ústavů sociálních služeb Žďár nad Sázavou, příspěvko-
vou organizací, ke dni 30. 9. 2003  poskytnutí dotace ve výši 74 900,- Kč 
obci Jimramov  snížení rozpočtu výdajů u kapitoly Sociální věci, ORJ 
5000, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanos-
ti, pol. 5331 Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 
74 900,- Kč  zvýšení výdajů u kapitoly Sociální věci, ORJ 5000, § 
4314 Pečovatelská služba, pol. 5321 Neinvestiční dotace obcím o částku 
74 900,- Kč  úpravu závazného ukazatele příspěvku na provoz u Okres-
ní správy ústavů sociálních služeb Žďár nad Sázavou, příspěvkové 
organizace, snížením o částku 74 900,- Kč  bezúplatný převod movitého 
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majetku, který slouží k poskytování pečovatelské služby ve městě a je 
k tomuto účelu využíván, dle materiálu ZK-04-2003-75, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ekonomický odbor, 
termín: říjen 2003
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 254/04/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  zvýšení 
rozpočtu výdajů kapitoly Zdravotnictví, § 3533 – Zdravotnická záchranná 
služba o částku 2 674 000,- Kč  snížení rozpočtu výdajů kapitoly Re-
zerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené o částku 
2 674 000,- Kč  zvýšení rozpočtu výdajů kapitoly Zdravotnictví, § 3522 
– Ostatní nemocnice o částku 1 980 000,- Kč  snížení rozpočtu výdajů 
kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařa-
zené o částku 1 980 000,- Kč  stanovení odvodu z investičního fondu 
Územnímu středisku záchranné služby Jihlava ve výši 2 100 000,- Kč 
 zvýšení rozpočtu příjmů kraje, odvody příspěvkových organizací o část-

ku 2 100 000,- Kč  zvýšení rozpočtu výdajů kraje, kapitola Zdravotnic-
tví, § 3533 – Zdravotnická záchranná služba o částku 2 100 000,- Kč.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odbor ekonomický, 
termín: září 2003
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 255/04/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje základní 
osnovu Zdravotního plánu kraje dle materiálu ZK-04-2003-77.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, termín: 30. 4. 2004
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 256/04/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  roz-
hodnutí o rozdělení Okresní správy ústavů sociálních služeb Žďár nad 
Sázavou, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2003-78, př. 1 
 rozhodnutí o rozdělení Okresního ústavu sociálních služeb Třebíč, 

příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2003-78, př. 2  zřizovací 
listiny Domova důchodců Velké Meziříčí, příspěvkové organizace, dle 
materiálu ZK-04-2003-78, př. 3  zřizovací listiny Domova důchodců 
Mitrov, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2003-78, př. 4 
 zřizovací listiny Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvkové orga-

nizace, dle materiálu ZK-04-2003-78, př. 5  zřizovací listiny Domova 
důchodců Třebíč – Manž. Curieových, příspěvkové organizace, dle ma-
teriálu ZK-04-2003-78, př. 6  zřizovací listiny Domova důchodců Třebíč 
– Kubešova, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2003-78, př. 7 
 zřizovací listiny Domova důchodců Třebíč – Koutkova, příspěvkové or-

ganizace, dle materiálu ZK-04-2003-78, př. 8  zřizovací listiny Domova 
důchodců Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace, dle materiálu 
ZK-04-2003-78, př. 9  zřizovací listiny Domova důchodců Velký Újezd, 
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2003-78, př. 10  zřizovací 
listiny Ústavu sociální péče Jinošov, příspěvkové organizace, dle materi-
álu ZK-04-2003-78, př. 11  zřizovací listiny Ústavu sociální péče Nové 
Syrovice, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2003-78, př. 12.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, termín: 31. 12. 2003
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 257/04/2003/ZK – Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 1 
Zřizovací listiny Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, 
dle materiálu ZK-04-2003-79, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, termín: 23. 9. 2003
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 258/04/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  dotaci 
ve výši 2 876 504,- Kč na podporu projektů nestátních neziskových 
organizací, které poskytují sociální služby v kraji Vysočina, dle materiálu 
ZK–04–2003–80, př. 1  povýšení kapitoly Sociální věci, ORJ 5000, § 
4312 Domovy pro zdravotně postižené – 334 000,- Kč, § 4314 Pečova-
telská služba – 104 000,- Kč, § 4317 Domovy-penziony pro staré občany – 
577 400,- Kč, § 4319 Ostatní sociální péče a pomoc zdravotně postiženým 
– 165 600,- Kč, § 4323 Sociální pomoc dětem a mládeži – 482 160,- Kč, § 
4333 Domovy-penziony pro matky s dětmi – 105 000,- Kč, § 4339 Ostatní 
sociální péče a pomoc rodině a manželství – 86 000,- Kč, § 4345 Centra 
sociální pomoci – 1 022 344,- Kč  snížení kapitoly Rezerva a rozvoj 
kraje § 6409, pol. 5901, ORJ 1700 o 2 876 504, Kč.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ekonomický odbor, 
termín: říjen 2003

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 259/04/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení 
grantového programu „Edice Vysočiny“ na podporu společenskovědních 
publikací s vazbou na kulturu, historii a přírodu kraje dle materiálu ZK-
04-2003-81, př. 1, jmenuje  řídicí výbor grantového programu „Edice 
Vysočiny“ ve složení: KSČM – Jan Slámečka, Pavel Kalabus, ČSSD 
– Vladimír Dolejš, SNK – Zdeňka Marková, Marek Buš, ODS – Hana 
Müllerová, Jana Fischerová, 4K – Tomáš Hermann, Jaromír Černý 
 Dagmar Zvěřinovou (ČSSD) předsedkyní řídicího výboru grantového 

programu „Edice Vysočiny“  Horymíra Kubíčka s právem hlasovacím 
a Jaroslavu Panáčkovou s právem poradním jako garanty řídícího výboru 
grantového programu „Edice Vysočiny“ a pověřuje radu kraje, aby v pří-
padě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, termín: září 2003
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 260/04/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  vyhlášení 
grantového programu „Škola a knihovna – centra vzdělávání“ na podporu 
aktivit popularizujících možnosti celoživotního vzdělávání dle materiálu 
ZK-04-2003-82, př.1  formulář „Žádost o poskytnutí podpory z Fondu 
Vysočiny pro grantový program Škola a knihovna – centra vzdělávání“ 
dle materiálu ZK-04-2003-82, př.2, jmenuje  řídicí výbor grantového 
programu grantového programu „Škola a knihovna – centra vzdělává-
ní“ ve složení: KSČM – Václav Štěpán, Blanka Vyhnalíková, ČSSD 
– Miloslav Liedermann, Miroslav Němec, SNK – Otto Ondráček, Blanka 
Svobodová, ODS – Jana Špačková, Jaromíra Hanáčková, 4K – Roman 
Křivánek  Petra Kesla (4K) předsedou řídicího výboru grantového pro-
gramu „Škola a knihovna – centra vzdělávání“  Albína Loulu s právem 
hlasovacím a Kamila Ubra s právem poradním, jako garanty řídicího 
výboru grantového programu „Škola a knihovna – centra vzdělávání“ 
a pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru 
jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: do 30. 9. 2003 
zveřejnit výzvu
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 261/04/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení 
grantového programu „Bydlete na venkově 2003“ na podporu projektů 
souvisejících s následnou bytovou výstavbou, dle materiálu ZK-04-
2003-83, př. 1, jmenuje  řídicí výbor grantového programu „Bydlete na 
venkově 2003“ ve složení: KSČM – Drahoslav Oulehla, Jiří Vlach, ČSSD 
– Petr Pospíchal, Ladislav Péťa, SNK – Marie Černá, Libor Honzárek, 
ODS – Václav Vacek, 4K – Marie Ostatnická, Stanislav Kropáček  Ivo 
Rohovského (ODS) předsedou řídicího výboru grantového programu 
„Bydlete na venkově 2003“  Luďka Hrůzu s právem hlasovacím a Du-
šana Vichra s právem poradním, jako garanty řídicího výboru grantového 
programu „Bydlete na venkově 2003“ a pověřuje radu kraje, aby v přípa-
dě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 23. 9. 2003
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 262/04/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje poskytnutí 
finančního příspěvku na pomoc při odstraňování následků živelné po-
hromy obci Štěpánov nad Svratkou ve výši 500 tis. Kč z kapitoly Rezerva 
a rozvoj kraje, §6409 Ostatní činnosti j. n. (nespecifikovaná rezerva).
odpovědnost: Pavel Maslák, termín: 23. 9. 2003
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 1, zdrželi se 3.

 Marie Jakoubková, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 564 602 317, e-mail: jakoubkova.m@kr-vysocina.cz

Kompletní informace o práci orgánů kraje včetně podkladových 
materiálů pro jednání, zápisů z jednání, databází usnesení, ter-

mínů zasedání a kontaktních informací najdete na internetových 
stránkách kraje

www.kr-vysocina.cz.
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