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Splňuje vaše škola
nové hygienické požadavky?
Informace o požadavcích vyplývajících z vyhlášky č. 107/
2001 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby
a o zásadách osobní a provozní
hygieny při činnostech epidemiologicky závažných a vyhlášky č. 108/2001 Sb., kterou
se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol,
předškolních zařízení a některých školských zařízení
V současné době se velmi aktuálně hovoří o povinnostech,
které vyplývají pro stravovací
provozy a školy z výše uvedených vyhlášek.
Důvodem tohoto zvýšeného
zájmu je blížící se termín daný
zákonem č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví.
Z přechodných ustanovení tohoto zákona vyplývá povinnost pro
provozovatele upravit stavby zřízené přede dnem 1. ledna 2001
podle hygienických požadavků
nejpozději do 1. července 2003.
Starostové obcí a ředitelé škol se
v těchto dnech obracejí na Ministerstvo zdravotnictví a snaží
se ošetřit problémy vyplývající
z nesplnění hygienických požadavků daných touto legislativou.
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví se proto obrátil na

MUDr. Evu Sovovou z Krajské
hygienické stanice kraje Vysočina a požádal o odpověď na
otázky, jak v těchto případech
postupovat.
Co má udělat ředitel, pokud
zařízení v současné době nesplňuje požadavky vyhlášky
107/2001 Sb. nebo vyhlášky
108/2001 Sb.?
Je nutno požádat o prodloužení
lhůty k uvedení objektu do
souladu s požadavky platné
legislativy podle § 105 zákona
č. 258/2000 Sb., nebo, jde-li
o záležitost, kterou lze splnit jen
velmi obtížně, o výjimku podle
§ 14 citovaného zákona. Povolení
výjimky dle §14 se navíc týká
pouze požadavků stanovených
§ 7 odst. 1 citovaného zákona.
Má tato žádost nějaké formální
náležitosti?
Žádost (= návrh na prodloužení
termínu plnění) nemá předepsanou úpravu, ale je jasné, že
orgán ochrany zdraví musí mít
k dispozici určité podklady, aby
mohl návrh posoudit, a proto je
nutno:
– přesně specifikovat, která
ustanovení (slovně s uvedením
§) vyhlášek 107/2001 Sb. nebo
108/2001 Sb. nejsou v objektu
daného zařízení splněna

SETKÁNÍ SE SOCIÁLNÍMI KURÁTORY
Přijměte pozvání odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Krajského úřadu kraje Vysočina na setkání sociálních kurátorů obecních úřadů obcí s rozšířenou působnosti kraje
Vysočina, které se uskuteční
15. 5. 2003 od 9.00 hod. v Jihlavě.
Na programu setkání budou aktuální otázky týkající se
péče o společensky nepřizpůsobitelné občany (spolupráce
kurátorů s obcemi, s úřady práce, se středisky probační
a mediační služby, s vězeňskou službou apod.).
Oficiální pozvánku s programem a místem konání obdrželi starostové a vedoucí sociálních odborů příslušných
městských úřadů v dostatečném časovém předstihu.
Na setkání s vámi se těší pracovníci
odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

– uvést, jakým způsobem budou
nedostatky odstraněny
– uvést termín odstranění nedostatků a žádost řádně zdůvodnit.
Nelze akceptovat pouze finanční
důvody; je pravděpodobné, že
mnohde půjde o značné finanční
náklady, ovšem i zde lze doložit,
jaké kroky byly k nápravě nedostatků v uplynulých dvou letech
učiněny alespoň dílčí nápravou,
popř. jaké ještě do zákonem
stanoveného termínu 1. 7. 2003
budou učiněny. O kladném vyřízení dále rozhoduje především
druh závady a to, jakým způsobem může ohrožovat zdraví.
Závady znamenající zvýšené
epidemiologické riziko ve stravovnách vznikající v důsledku
nedostatečné skladovací kapacity, pracovních ploch a křížení
provozu nelze akceptovat vůbec
a takovým žádostem nebude
vyhověno.
Kdo je oprávněn podat žádost
a kam?
Žádost podávají ředitelé zařízení
s právní subjektivitou na Krajskou hygienickou stanici Kraje
Vysočina – příslušné územní
pracoviště. To znamená nikoli
pouze do Jihlavy, ale také do
Havlíčkova Brodu, Pelhřimova,
Třebíče a Žďáru nad Sázavou.
Hovoří se o možné novelizaci,
a to zejména ve vztahu k prodloužení termínu pro úpravu
staveb?
Novela zákona je v současné
době projednávána Parlamentem
ČR, v ní je navržen termín plnění tímto zákonem stanovených
požadavků do 31. 12. 2005. Není
jasné, v jaké podobě a kdy bude
novela schválena.
Je na prodloužení lhůty nebo
povolení výjimky právní nárok?
Na vydání rozhodnutí není právní nárok a lze je vydat jen v řádně
odůvodněných případech.
Věra Švarcová, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
telefon: 564 602 819, e-mail:
svarcova.v@kr-vysocina.cz
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Závěrečné vyhodnocení obnovy majetku obcí
poškozeného povodněmi v roce 1997 a 1998
Informace pro obce, které obdržely mimořádné finanční prostředky účelově určené
na odstranění škod po povodních v letech 1997 a 1998
V minulých letech poskytlo
Ministerstvo financí obcím na
základě rozhodnutí vlády ČR
mimořádné finanční prostředky
ze státního rozpočtu, které byly
účelově určeny na odstranění
škod po povodních v letech 1997
a 1998 na majetku obcí.
Dle stanovených podmínek má
být závěrečné vyhodnocení obnovy majetku obcí poškozeného
povodněmi v roce 1997 a 1998
provedeno Ministerstvem financí
v termínu do 31. 12. 2003. Do
konce roku 2002 provádělo Ministerstvo financí závěrečné vyhodnocení obnovy majetku obcí
po povodni v roce 1997 a 1998 ve
spolupráci s okresními úřady dle

postupu č. j. 124/12 308/1999 ze
dne 15. března 1999.
Vzhledem k ukončení činnosti
okresních úřadů předložilo
Ministerstvo financí následující
aktualizovaný postup pro
provedení závěrečného vyhodnocení povodňových akcí
(rekonstrukce místních komunikací, vodohospodářských zařízení, majetku obcí pro zdravotní a sociální účely):
Za účelem provedení závěrečného vyhodnocení předkládají obce
jako koneční příjemci dotace ze
státního rozpočtu Ministerstvu
financí (odbor 12 – financování
územních rozpočtů) následující
dokumentaci:

Odbor sociálních
vecí a zdravotnictví
Cyklus vzdělávacích seminářů
pro sociální pracovníky
Dne 25. 4. 2003 se uskutečnil v budově Krajského úřadu
kraje Vysočina v Jihlavě další seminář z cyklu vzdělávacích
seminářů určený pro sociální pracovníky obecních úřadů,
občanských poraden, zařízení sociální péče apod. Cyklus
pořádá Společnost sociálních pracovníků ČR a je podpořen
finančními prostředky z grantového programu Vzděláním ke
standardům kvality Fondu Vysočiny.
Dosud proběhly dva jednodenní bloky, které byly zaměřeny na
reformu veřejné správy, na sociální dávky a na sociálně-právní ochranu dětí. Aktuálně je připraven seminář s tematikou
správního řádu a jeho užití v sociální oblasti, který se bude
konat dne 19. 5. 2003 v Třebíči a dne 20. 5. 2003 v Jihlavě.
V měsících červen, září a listopad se uskuteční semináře věnované komunikačním dovednostem, komunitnímu plánování
a sociálním službám.
Na základě zmíněného grantu nehradí pracovníci účastnický
poplatek.
Bližší informace budou zveřejněny na webových stránkách
odboru sociálních věcí a zdravotnictví.
Ivana Matoušková, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
telefon: 564 602 823, e-mail: matouskova.i@kr-vysocina.cz

a) zprávu o technicko-enomickém vyhodnocení dokončené akce, která bude obsahovat
údaje o provedených opravách
místních komunikací v obci
a plnění závazných ukazatelů
a podmínek stanovených pro
jejich realizaci v členění dle
jednotlivých akcí, a to zejména
údaje o skutečně vynaložených
nákladech, skutečných zdrojích
financování, termínu dokončení, splnění podmínky finanční
spoluúčasti prostředků rozpočtu
obce (doložené bankovními výpisy), název akce (identifikace
lokality),
b) doklad o poskytnutí dotace
(kopie rozhodnutí okresního
úřadu o poskytnutí dotace obci
schváleného okresním shromážděním),
c) kolaudační rozhodnutí
(protokol o převzetí stavby investorem, rozhodnutí o uvedení
stavby do zkušebního provozu),
d) doklad o postupu dle zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů,
e) zprávu o výsledku kontroly
dodržování podmínek čerpání
výdajů státního rozpočtu, provedené příslušným územním

Ilustrační fotografie.

finančním orgánem (dle jeho
rozhodnutí) nebo okresním úřadem (v případě, že kontrola byla
provedena do konce roku 2002).
V případě, že kontrola finančního úřadu nebyla provedena,
je nutno Ministerstvu financí
předložit i kopie všech faktur
dodavatelů za provedené práce
a dodávky, týkající se realizace
povodňových akcí dotovaných
z prostředků státního rozpočtu,
včetně jejich finanční rekapitulace (soupisu).
Upozorňujeme tímto všechny
obce, které obdržely v minulých letech mimořádné finanční
prostředky ze státního rozpočtu, účelově určené na odstranění škod po povodních v letech
1997 a 1998 na majetku obcí,
a dosud neprovedly závěrečné
vyhodnocení, aby postupovaly
dle výše uvedeného pokynu
za účelem bezproblémového
ukončení závěrečného vyhodnocení „povodňových akcí“
v letech 1997 a 1998 v termínu
do 31.12. 2003.
Martina Chvátalová, ekonomický odbor
telefon: 564 602 230, e-mail:
chvatalova.m@kr-vysocina.cz
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Obce na Třebíčsku POZOR!
Dotace ze státního rozpočtu v rámci Regionálního
programu podpory rozvoje hospodářsky slabých
a strukturálně postižených regionů.
V rámci kraje Vysočina je program vhodný pro obce,
jejichž katastrální území leží na okrese Třebíč.
Ministerstvo pro místní rozvoj
na základě rozhodnutí ministra
a v návaznosti na Zásady pro
poskytování dotací ze státního
rozpočtu v rámci Regionálního
programu podpory rozvoje
hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů, č. j.
2 625/2003-52 (dále jen Zásady)
vyhlašuje nový termín pro
podávání žádostí o poskytnutí
dotace v dotačních titulech č.
1 a 2 na rok 2003.
Pro tuto etapu předkládání žádostí je doporučeno orientovat
se především na akce patřící do
dotačního titulu č. 1 – Investiční
příprava průmyslových ploch
a dalších objektů pro podnikání,
revitalizace a oživení zastaralých a nevyužívaných průmyslových areálů.
Žádost o poskytnutí dotace musí
splňovat všechny náležitosti,

uvedené v Zásadách, a obsahovat veškeré doklady, specifikované pod body 7a–h) Zásad.
Žádosti budou obce předkládat
příslušnému krajskému úřadu
nejpozději do 15. května 2003.
Kompletní žádosti doplněné
ověřením krajského úřadu
včetně stanovení doporučeného
pořadí všech došlých žádostí je
nutno předat odboru realizace
a rozvojových programů, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 nejpozději do 26. května
2003.
Podrobné informace k programu naleznete na www.mmr.cz,
odkaz Regionální politika, Programy podpory regionálního
rozvoje – zásady pro rok 2003.
Martina Kršňáková, odbor
regionálního rozvoje
telefon 564 602 546, e-mail:
krsnakova.m@kr-vysocina.cz

Informace
Přečetli jsme za vás...
Nové volby do zastupitelstev proběhnou 12. července
V částce 41 s datem rozeslání dne 4. dubna 2003 bylo vydáno
pod č. 102 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 předpisů. Nové volby byly
vyhlášeny i do zastupitelstva obce Jilem, okr. Havlíčkův Brod.
Funkci registračního úřadu plní Městský úřad Chotěboř.
V částce 44 s datem rozeslání dne 14. dubna 2003 bylo vydáno
pod č. 111 sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb dle § 58 odst. 4 výše citovaného zákona do zastupitelstva
obce Rušinov, okr. Havlíčkův Brod. Funkci registračního úřadu plní Městský úřad Chotěboř.
Nové volby se uskuteční dne 12. července 2003.
Alena Kuchařová, odbor sekretariátu ředitele a živnostenského úřadu
telefon: 564 602 258, e-mail: kucharova.a@kr-vysocina

A

Odbor územního
plánování
a stavebního rádu

Krajský úřad projednává zadání územního
plánu velkého územního celku
Odbor územního plánování a stavebního řádu v současné době
pořizuje zadání územního plánu velkého územního celku kraje
Vysočina.
V měsíci únoru 2003 proběhlo veřejné projednání návrhu zadání
územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina a do 6.
3. 2003 mohl každý uplatnit svoje podněty. Na veřejných projednáváních se jasně ukázal zájem občanů, obcí, občanských sdružení
i ostatních organizací o budoucnost kraje a uplatňované podněty
se vždy týkaly konkrétních řešení. Nejvíce jich bylo z oblasti dopravní infrastruktury. Byly vznášeny požadavky na lepší dopravní
napojení měst do krajského města Jihlavy a na lepší napojení mezi
nimi, lepší připojení na dálnici D1, na modernizaci dálkových silničních tras, ale i na obchvaty jednotlivých měst a obcí. Druhou
nejvíce diskutovanou oblastí je ochrana životního prostředí. Připomínky a podněty směřovaly do oblasti inženýrských sítí, ochrany
zemědělské půdy apod.
Principem zadání je shromáždit všechna dostupná stanoviska,
připomínky a podněty a ty v další fázi v konceptu územního plánu
řešit. Projektantovi, který bude vybrán na základě výběrového řízení, budou ke zpracování předány dohody, uzavřené s ostatními
úřady o jejich stanoviscích, připomínky a ostatní uplatněné podněty veřejnosti, řešitelné v územním plánu velkého územního celku.
Předpokládáme, že zastupitelstvo kraje schválí zadání na svém
zasedání ještě v 1. polovině letošního roku.
Jan Strejček, vedoucí odboru územního plánování a stavebního
řádu, telefon: 564 602 197, e-mail: strejcek.j@kr-vysocina.cz

Nadace Občanského fóra vyhlašuje
nové grantové programy
Památky a zdraví a Opomíjené památky
Památky a zdraví 2003
Tento program je určen pro
nejlepší projekty z oblastí, kde
dochází k vzájemnému propojení
ochrany kulturních památek se
zdravotní a sociální péčí. Cílem
je pomoci při realizaci nejlepších
projektů v těchto potřebných oblastech. Žadateli o grant mohou
být občanská sdružení, obecně
prospěšné společnosti, nadace
a nestátní zdravotnická zařízení
se zaměřením na zdravotní a sociální péči, která provozují nebo
chtějí provozovat svoji činnost
v budovách s charakterem kulturních památek.

Opomíjené památky 2003
Smyslem programu je podpořit
záchranu opomíjených památek
v České republice prostřednictvím občanských iniciativ.
Žadateli o grant mohou být právnické osoby, které jsou zřízeny za
jiným účelem, než je komerční
podnikání, dále obec či obecní
úřad, který zajišťuje občanskou
iniciativu.
Podrobnější informace o těchto
programech a formuláře přihlášek naleznete na internetových
stránkách http://archiv.radio.cz/
nadace-of/.
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Výzkum zmapoval a také zhodnotil
průmyslové zóny na Vysočině
Jednou z možností, jak řešit
zvyšující se nezaměstnanost
v obcích či mikroregionech,
je přilákání tuzemského či
zahraničního investora do průmyslové zóny. Kraj Vysočina
nedisponuje žádnou megazónou
typu Černovické terasy v Brně
v sousedním Jihomoravském
kraji. Díky územní diverzifikaci a velkému množství malých
obcí v kraji se jako vhodnější
jeví existence většího počtu
menších ploch.
Výzkumné centrum regionálního rozvoje Masarykovy univerzity v Brně provádělo z iniciativy odboru regionálního rozvoje
KrÚ Vysočina v říjnu a v listopadu roku 2002 dotazníkové
šetření na městských a obecních
úřadech. Byly osloveny všechny
obce v kraji Vysočina, kde žilo
k 1. 1. 2002 minimálně 1 000
obyvatel a navíc obce s 500–999
obyvateli, které mají výhodnou
polohu v zázemí větších měst
nebo vzhledem k dálnici D1

nebo které byly již v minulosti
uvedeny v některé z databází
průmyslových zón.
Součástí šetření nebylo pouhé
zmapování výskytu průmyslových zón v kraji, ale též
jejich hodnocení. Zpracovatel
hodnotil lokality podle mnoha
kritérií, mezi něž patřila mimo
jiné: využitelná plocha v ha,
počet vlastníků, napojení na
inženýrské sítě (vodovodní síť,
kanalizační síť, elektrická síť,
plynovodní síť a telefonní síť),
dále silniční či železniční napojení, obslužnost linkami MHD,
blízkost letiště a přístavu, regulace využití uzemí v ÚPD,
úroveň poskytovaných služeb,
vlastní propagace apod.
Pro potenciálního investora jsou
vedle velikosti průmyslové zóny
jedním z nejdůležitějších faktorů pro rozhodnutí o investici
vlastnické poměry. Podnikatelé
logicky preferují centralizované
vlastnictví jedním, zvláště veřejnoprávním subjektem. Hlav-

ním důvodem je snazší komunikace s vlastníkem zóny s návaznými pozitivními
dopady na rychlost a kvalitu
realizace investice. Nezbytným
předpokladem aktivace průmyslové zóny je její komplexní
vybavenost technickou infrastrukturou. V neposlední řadě je
téměř klíčové napojení zóny na
dálnici či rychlostní komunikaci. Pro těžký průmysl, případně
pro sklady, vyžadující přepravu
těžkých a objemných materiálů
a výrobků, je důležité napojení
zóny na železniční síť prostřednictvím vlečky. Blízkost letiště
často preferují výrobci působící
v oblasti high-tech, kteří uplatňují systém just-in-time.
Na základě zmíněného dotazníkového šetření bylo zjištěno, že
je v kraji Vysočina 39 průmyslových zón o celkové rozloze
420,3 ha. Ne všechny zóny
jsou však reálně připraveny
pro vstup investora, pouze 21
zón má kompletně vybavenou

infrastrukturu a vyjasněné
vlastnické vztahy. Tři průmyslové zóny jsou v současné době
úplně zaplněny, existuje u nich
ale šance na rozšíření.
Zahraniční investor, mající zájem podnikat v České republice,
většinou v prvé řadě kontaktuje
agenturu pro zahraniční investice CzechInvest a ta mu dle
konkrétního požadavku nabídne několik průmyslových zón
z celé republiky, které jsou uvedeny v jejich databázi. V tomto
seznamu CzechInvestu je ze
167 zón celé České republiky
plných 15 z kraje Vysočina. To
je nadprůměrný počet a hodnota přibližně dvakrát vyšší,
než vykazují srovnatelné kraje
Pardubický, Královéhradecký
nebo Zlínský, které ještě s Karlovarským krajem nabízejí zón
nejméně.
Tomáš Čihák, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 538, e-mail:
cihak.t@kr-vysocina.cz

Průmyslové zóny v kraji Vysočina
Rozloha (ha)
Celkem

Volné

Vzdálenost
D1 (km)

Připravenost
zóny

Investor

ZR

22

19

22

II. třída (353, 348)
III. třída

1

+

Ing. Irena Škodová
566 688 190

PE

HU

10

4

1

přímo

1

+

Kateřina Rýznerová
565 533 500

Bystřice nad Pernštejnem

ZR

BP

60

57

30

II. třída (388, 360)
III. třída

1

+

Ing. Aleš Sitař
566 590 320

Pelhřimov – Lhotka

PE

PE

30

3

18

I. třída (34)

1

+

Jaroslav Poláček
565 352 174

Jihlava – D1 Industrial Park

JI

JI

28

28

5

I. třída (38)
místní komunikace

1

–

Ing. Alena Kottová
567 167 470

Velké Meziříčí – Jidášky

ZR

VM

15

4

1

přímo

1

+

Ing. Josef Švec
566 501 150

Velké Meziříčí – Třebíčská

ZR

VM

15

2

2

místní komunikace

1

+

Ing. Josef Švec
566 501 150

Ždírec nad Doubravou
– sever

HB

CH

27

13

41

I. třída (34, 38)

1

+

Jan Martinec
569 694 024

Havlíčkův Brod – Baštínov

HB

HB

10

0

20

I. třída (38)
místní komunikace

1

+

Ing. Josef Beneš
569 497 130

Velké Meziříčí – Jihlavská

ZR

VM

4

0

1

přímo

1

+

Ing. Josef Švec
566 501 150

Průmyslová zóna

Okres

ORP

Ždár nad Sázavou – Jamská

ZR

Humpolec – CTP D1

Napojení na D1

Kontaktní osoba, telefon
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Rozloha (ha)
Celkem

Volné

Vzdálenost
D1 (km)

Připravenost
zóny

Investor

PE

11,7

3

38

I. třída (34)

1

+

Ing. Pavel Sadílek
364 432 360

HB

CH

16

2

41

I. třída (34, 38)

1

+

Jan Martinec
569 694 024

Jiřice

PE

HU

7

5

7

III. třída

1

+

Svatopluk Veroněk
565 533 136

Velká Bíteš – Kpt. Jaroše

ZR

VM

8,5

0

1

přímo

1

+

Mgr. Miroslav Báňa
566 502 535

Třebíč – Hrotovická

TR

TR

11,4

11,4

23

II. třída (360)

+

–

Ing. Milan Chloupek
568 896 138

Velká Bíteš – Košíkov

ZR

VM

13,8

7,9

1

přímo

2

+

Mgr. Miroslav Báňa
566 502 535

Golčův Jeníkov – Obora

HB

HB

7

4

44

I. třída (38)

2

+

Ing. Pavel Kopecký
569 435 310

Moravské Budějovice
– U sila

TR

MB

11.4

11,4

44

II třída (152, 360)
I. třída (38)

2

–

Ing. František Bláha
568 408 336

Moravské Budějovice
– U TS

TR

MB

8

8

44

II třída (152, 360)
I. třída (38)

2

–

Ing. František Bláha
568 408 336

Chotěboř

HB

CH

9,7

9,7

36

I. třída (38)
II. třída (344)

2

–

Miroslav Uchytil
569 641 116

Krucemburk

HB

CH

10,5

10

44

I. třída (34, 38, 37)

2

–

Jaroslava Pecinová
569 698 711

Pacov

PE

PA

6

6

39

I. třída (34, 19)
II. třída (129)

3

–

Josef Smetana
565 442 095

Golčův Jeníkov – Riegrova

HB

HB

8

6

45

I. třída (38)

2

+

Ing. Pavel Kopecký
569 435 310

Přibyslav – SV okraj

HB

HB

8

4

20

I. třída (38)
II. třída (350)

3

–

Jaroslav Štefek
569 430 824

Třešť – Štajferna

JI

JI

8,5

8,5

24

I. třída (38)
II. třída (406)

3

–

Ing. Vladislav Hynk
567 584 929

Nové Město n. M.
– Pohledecká

ZR

NM

5,5

5,5

32

II. třída (360)

3

–

Ing. Lubomír Kubík
566 650 255

Telč – Rovná pole

JI

TE

8,8

8,8

37

I. třída (38)
II. třída (406)

3

–

Ing. Bohumil Tripal
567 112 421

Jemnice

TR

MB

5,6

5,6

55

I. třída (38)
II. třída (410)

3

–

Mgr. Milan Havlíček
568 450 815

Náměšť nad Oslavou
– Na Koretinách

TR

NO

5

5

11

II. třída (399)

3

–

Ing. Petr Mičulka
568 619 150

Velká Losenice

ZR

ZR

4

4

28

II. třída (353, 351, 352)
III. třída

1

–

Miloslav Černý
566 666 225

Nové Město n. M. – Geam

ZR

NM

2

1

32

II. třída (360)

1

+

Ing. Lubomír Kubík
566 650 255

Dolní Cerekev

JI

JI

2,8

2,8

20

I. třída (38)
II. třída (406, 639)

+

–

Zdeněk Jirsa
567 315 014

Jaroměřice n. R. – lokalita C

TR

TR

1,2

1,2

35

II. třída (360)

3

–

Pavel Hambálek
568 440 294

Hrotovice – K Hubertu

TR

TR

4

4

27

II. třída (399)
III. třída

3

–

Antonín Mlynář
568 860 120

Jaroměřice n. R. – lokalita B

TR

TR

3

2,5

35

II. třída (360)

3

+

Pavel Hambálek
568 440 294

Světlá nad Sázavou

HB

SV

3,2

3,2

17

II. třída (347)

3

–

Jaroslav Myšička
569 496 623

Jaroměřice n. R. – lokalita A

TR

TR

2,2

2,2

35

II. třída (360)

3

–

Pavel Hambálek
568 440 294

Golčův Jeníkov – Ráj

HB

HB

2,5

2,5

45

I. třída (38)

3

–

Ing. Pavel Kopecký
569 435 310

Náměšť n. O. – Bítešská

TR

NO

4

4

9

II. třída (399)

3

–

Ing. Petr Mičulka
568 619 150

Průmyslová zóna

Okres

ORP

Kamenice n. Lipou
– Gabrielka

PE

Ždírec nad Doubravou – jih

Napojení na D1

Kontaktní osoba, telefon

Pramen: Dotazníkové šetření VCRR MU Brno Investor: + v průmyslové zóně je investor, – v průmyslové zóně není investor Připravenost zóny: 1 – průmyslová zóna
je připravena na vstup investora, 2 – průmyslová zóna je připravena na vstup investora s dílčími nedostatky, 3 – průmyslová zóna není připravena na vstup investora,
+ – průmyslová zóna ve výstavbě ORP – obec s rozšířenou působností
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Vysočina v číslech

Průměrná mzda, nezaměstnanost,
investiční výstavba a HDP na Vysočině
V roce 2002 se v kraji Vysočina zastavil trend nadprůměrného růstu mezd a Vysočina se usadila v pelotonu deseti krajů, které
vykazují ve výši průměrné mzdy odchylku cca 5 %. Mimo tuto skupinu jsou pouze Plzeňský kraj s pozitivním vlivem krajského
města, těžký průmysl s historicky vysokými platy Moravskoslezského kraje a pochopitelně Praha a Střední Čechy. Stejně tak se
našemu kraji nevyhnul plošný nárůst nezaměstnanosti v celé ČR, takže byla prolomena magická hranice 20 tisíc nezaměstnaných.
Při nahlédnutí do statistik okresních i krajských zjistíme, že míra nezaměstnanosti s výší průměrné mzdy koreluje jen velmi omezeně, především kraje Moravskoslezský a Ústecký se dokáží držet na velmi vysoké průměrné mzdě i při vysoké míře nezaměstnanosti. V rámci kraje Vysočina vyplácejí nejvyšší průměrné mzdy zaměstnavatelé krajského města, takže okres Jihlava je mezi
mimopražskými okresy na dvanáctém místě. Tato skutečnost však příznivě ovlivňuje i ostatní okresy, odkud mnoho lidí dojíždí
(jednoduchým odhadem jde přibližně o deset tisíc zaměstnanců). Průměrná mzda vyplácená v okrese Třebíč předstihla mzdy na
Pelhřimovsku, přitom rozdíl v míře nezaměstnanosti dosahuje téměř 10 %.
Průměrná mzda
podle krajů
2000
2001
2002

Nezaměstnanost podle krajů
Investiční
ke 31. 12. 2002
výstavba v roce
2002 v mil. Kč
Počet uchazečů
%

HDP na obyvatele
za rok 2001 v Kč

ČR celkem
Hlavní město Praha
Jihočeský kraj

13 484
18 865
12 551

13 914
19 048
13 624

15 125
20 570
14 481

514 435
23 691
21 118

9,8
3,73
6,65

251 834
97 383
9 019

211 051
461 678
185 386

Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Kraj Vysočina
Královéhradecký kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Zlínský kraj

12 634
12 119
11 721
12 312
12 435
12 966
11 892
11 917
12 829
13 429
12 646
12 114

13 603
13 032
12 946
13 365
13 546
14 285
12 886
13 039
14 332
15 106
13 741
13 311

14 597
13 975
13 841
14 223
14 473
15 284
13 787
13 965
15 322
16 009
14 655
14 246

63 777
16 115
21 548
20 497
19 334
101 214
39 395
21 865
20 226
41 761
74 135
29 759

11,20
10,07
8,32
7,30
8,68
15,89
12,20
8,66
7,06
7,21
17,13
10,22

17 777
4 440
9 623
8 837
5 150
15 818
8 864
6 501
9 572
30 108
15 207
13 534

191 594
165 558
176 785
183 280
176 379
176 377
163 125
176 475
204 418
175 714
167 727
175 614

Hrubý domácí produkt v kraji je stejně jako objem uskutečněných investic statisticky sledován podle sídel investorů. Z toho vyplývá dominantní pozice hlavního města, kde má sídlo většina firem s celostátní působností. S přihlédnutím k tomu lze konstatovat, že
Vysočina plně zapadá do průměru ostatních krajů, nadprůměrný je objem investic na jednoho občana, mírně podprůměrný je HDP
připadající na stejnou hlavu, samozřejmě bez hlavního města.
S ohledem na metodiku vykazování je velmi obtížné dělat z těchto čísel rozsáhlé závěry. Lze však konstatovat, že Vysočina mezi
kraji naší republiky nezaostává. Naopak, za několik málo let dokázala po stránce ekonomické srovnat krok s ostatními kraji a zachovat si přitom výhody, které jsou pro Vysočinu specifické.
Podle teorií, jež našemu kraji předvídají úpadek kvůli absenci silného centra v podobě stotisícového města, by mělo v této metodice
výrazně zaostávat především vykazování HDP v kraji, ve skutečnosti je tento ukazatel prakticky srovnatelný s ostatními kraji. Znamená to, že Vysočina je dostatečně atraktivním krajem, který dokáže být pro investory přitažlivý i jinými způsoby a tento handicap
bez větších potíží vyrovnávat.
Pavel Bárta, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 542, e-mail: barta.p@kr-vysocina.cz
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Odbor školství,
mládeže a sportu
Termín jarních prázdnin
roku 2004 je znám
Odbor školství, mládeže a sportu upozorňuje, že dne 22. dubna
2003 vyšla ve Sbírce zákonů ČR vyhláška č. 113/2003 Sb.,
kterou se mění vyhláška č. 362/1991 Sb., o organizaci školního roku v základních školách, středních školách a speciálních školách, ve znění vyhlášky č. 99/2002 Sb.
Vyhláška nově stanovuje termíny jarních prázdnin od školního roku 2003/4 do školního roku 2008/9. Pro všechny okresy
kraje Vysočina je pro školní rok 2003/4 stanoven jednotný
termín jarních prázdnin, a to 9. 2.–15. 2. 2004.
Eva Herzánová, odbor školství, mládeže a sportu
telefon: 564 602 279, e-mail: herzanova.e@kr-vysocina.cz

Na co se nás
často ptáte
Radonový program
v otázkách a odpovědích
Budou se v roce 2003 provádět
radonové diagnostiky?
Na základě změny legislativy
a v zájmu zefektivnění toku
státních prostředků v Radonovém programu ČR se radonové
diagnostiky (podrobná proměření objektů) v zásadě provádět
již nebudou. Pouze výjimečně,
pokud si to vyžádá projektant
protiradonových opatření, případně po dohodě se Státním
ústavem radiační ochrany korespondenčním způsobem pomocí
stopových detektorů v místnostech objektu, které dosud nebyly
proměřeny.
Co s výsledky měření stopovými detektory, které v průměru
přesáhly 1000 Bq/m3 OAR?
S výsledky měření stopovými
detektory, které v průměru přesáhly 1000 Bq/m3 OAR, je třeba
se obrátit přímo na Státní ústav
radiační ochrany, Piletická 57,
500 03 Hradec Králové, telefon
495 211 487 a dohodnout další
postup.

Jakým způsobem bude v letošním roce poskytována st.
dotace na realizaci protiradonových ozdravných opatření?
Poskytování státní dotace na
protiradonová ozdravná opatření
v bytových a rodinných domech,
předškolských a školních zařízeních, v budovách sloužících
k zabezpečení sociálních nebo
zdravotních služeb a na odradonování veřejných vodovodů řeší
vyhláška MF ČR č. 107/2003
Sb., která nabyla účinnosti dnem
1. 5. 2003.
Krajský úřad zaslal k posouzení na Státní úřad pro jadernou
bezpečnost (SÚJB) výsledky radonových diagnostik vykazující
průměrnou hodnotu objemové
aktivity radonu vyšší než 1 000
Bq/m3.
Jednou z podmínek pro poskytnutí státní dotace na protiradonová ozdravná opatření (POO)
v bytech je podle ustanovení §1
citované vyhlášky písemná žádost příjemce dotace – vlastníka

objektu podle daného vzoru,
který je součástí vyhlášky.
Vzhledem k časovému omezení platnosti požadovaných dokladů uvedených v §3, odst. 2a)
vyzve krajský úřad po obdržení souhlasného stanoviska od
SÚJB k realizaci POO vlastníka objektu k podání žádosti
a potřebných dokladů, přičemž
mu současně zašle příslušný
formulář a instrukce.
Podle ustanovení §3, odst. 1a)
citované vyhlášky může být
dotace poskytnuta vlastníkovi bytového nebo rodinného
domu užívaného k trvalému
bydlení. Z tohoto důvodu bude
třeba kromě dokladů k žádosti
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uvedených v §3, odst. 2a) předložit též doklad od příslušného
obecního nebo městského úřadu o trvalém užívání bytu či
rod. domu ne starší 3 měsíců.
Kdy se začne s rozmisťováním stopových detektorů na
zjišťování radonu v objektech?
Vše závisí na vystavení smlouvy od SÚJB a jejím potvrzení
krajským úřadem. Podle poslední informace od SÚJB je
smlouva před dokončením.
Jaroslav Šmejkal, odbor
životního prostředí
telefon: 564 602 520, e-mail:
smejkal.j@kr-vysocina.cz

Krajský úřad chystá opět
Den otevřených dveří
Krajský úřad kraje Vysočina
připravuje na 12. června 2003
den otevřených dveří svého sídla
v Jihlavě. Po roce se veřejnost
bude moci opět podívat do běžně
nepřístupných míst sídla kraje,
setkat se osobně s představiteli
kraje, pohovořit s nimi na aktuální témata a hlavně se přijít
pobavit.
Kromě již tradičních celodenních promenádních koncertů
se občané a hosté mohou těšit
na prohlídku sídla doplněnou
výkladem, výstavu věnovanou
historii komplexu bývalých
Žižkových kasáren, módní
přehlídku a také prezentaci

Hasičského záchranného sboru
kraje Vysočina, který se letos
stal spoluorganizátorem dne otevřených dveří Krajského úřadu
kraje Vysočina.
Počet návštěvníků loňského dne
otevřených dveří a jejich kladná
reakce na tuto akci nás přesvědčily o zájmu veřejnosti o krajský
úřad a jeho činnost. Proto budeme velice potěšeni, když letos
budou mezi návštěvníky sídla
kraje i zástupci vaší obce. Těšíme se na vás!
Jitka Svatošová, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 564 602 146, e-mail:
svatosova.j@kr-vysocina.cz

Vzpomínkou na historicky první den otevřených dveří je pamětní obraz, který
malovali návštěvníci sídla kraje.
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Finanční dotace pro obce a nestátní neziskové
organizace, které provozují domovy důchodců
v kraji Vysočina
Od 1. ledna se kraj Vysočina
stal zřizovatelem domovů důchodců a ústavů sociální péče,
u nichž zřizovatelskou funkci
vykonával stát prostřednictvím
okresních úřadů.
Vedle těchto krajských zařízení
jsou v kraji Vysočina sociální
zařízení, jejichž zřizovateli
jsou obce a nestátní neziskové
organizace. Pro tyto tři zřizovatele platí v současné době různé
druhy financování a finanční
participace ze strany státu.
Krajská zařízení v roce 2003
jsou financována v plné výši
ze státního rozpočtu z účelové
dotace na sociální věci.

Obecní zařízení obdržela „dotaci na lůžko“ ve výši 60 472 Kč
a ostatní náklady hradí obec ze
svého rozpočtu.
Nestátní neziskové organizaci
jsou poskytovány finanční prostředky na základě předložení
projektu a žádosti o poskytnutí
finančních prostředků ze státního rozpočtu na zajištění sociálních služeb pro rok 2003 na
Ministerstvo práce a sociálních
věcí. Výše příspěvku je stanovena na základě vyhodnocení
žádosti a činí maximálně 70 %
rozpočtu.
Kraj Vysočina ve snaze upravit
tento nerovný způsob financo-

Odbor regionálního
rozvoje

vání schválil „dotaci na lůžko“
pro domovy důchodců ve výši
10 000 Kč na lůžko/rok. Kraj
Vysočina se tak stal prvním
a zatím jediným krajem v České republice, který se rozhodl
pomoci tímto způsobem zřizovatelům nekrajských domovů
důchodců . Celková výše dotace
uvolněná z rozpočtové rezervy
kraje je 7 850 tis. Kč.
Zastupitelstvo kraje na svém zasedání 31. 3. 2003 schválilo tuto
dotaci pro města Jihlava, Telč,
Velká Bíteš, Žďár nad Sázavou,
Havlíčkův Brod, Světlá nad
Sázavou, Pacov a pro nestátní
nezisková zařízení Domov

Nadační fond Josefa Luxe
získají prostřednictvím nadačního fondu nejlépe hodnocené
školy.
Do soutěže se mohou přihlásit základní i střední školy,
a to nejpozději do 31. 5. 2003.
Přihlášku je nutné zaslat elektronicky na adresu koordinátora
a poštou na adresu Nadační
fond Josefa Luxe, Dvořisko 37,
565 01 Choceň.

Program obnovy venkova
– konečný termín podávání
žádostí na rok 2004
Po dohodě s představiteli krajů posunuje Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR (MMR) tento termín na 30. září 2003. Žádosti budou podávány na dosavadních formulářích, kde se jen
upraví rok, pro který je žádost podávána. Sběrem ,,papírových“
žádostí jsou pověřeny obce s rozšířenou působností. Žádosti je
možné podat také on-line z webové adresy www.isu.cz/pov
(dotační tituly 1–4, 5 a 8) a www2.mmr.cz/pov (dotační tituly 6 a 7), kde by již měly být příslušné vstupy upraveny pro
rok 2004. V téže době budou „papírové“ formuláře ke stažení
vyvěšeny na webu MMR (www.mmr.cz). K žádostem v rámci
dotačního titulu 7 bude stejně jako v loňském roce požadováno
doložení projektové fiše a logického rámce, a to také v termínu
do 30. září 2003 v písemné a elektronické podobě (ve formátu Word nebo Excel). Podrobnější informaci o obsahu těchto
dokumentu lze stáhnout z webové stránky Programu obnovy
venkova (POV) (www.isu.cz/download/LOGRAM.rtf) nebo
ji lze nalézt na str. 3 Věstníku MMR 5–2000 v čísle 5/2002
časopisu Obec a finance.
Luděk Hrůza, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 543, e-mail: hruza.l@kr-vysocina.cz

odpočinku ve stáří v Myslibořicích, Dům sv. Antonína
v Moravských Budějovicích,
Domov blahoslavené Bronislavy v Humpoleci.
Dotace bude poskytnuta na
základě písemné žádosti, jehož
tiskopis obdrží obce a nestátní
neziskové organizace poštou od
odboru sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu kraje
Vysočina (tiskopis je rovněž
k dispozici na www.kr-vysocina.cz).
Božena Dolejská, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
telefon: 564 602 821, e-mail:
dolejska.b@kr-vysocina.cz

Dne 31. 3. 2003 zahájil Nadační fond Josefa Luxe dvě
nové aktivity. První je program podpory etické výchovy
a druhou aktivitou je soutěž
o nejlepší školní časopis.
Program podpory etické výchovy
Tento program je pojat jako soutěž pro základní a střední školy,
ve kterých je zaveden předmět
etická výchova nebo je prokazatelně systematicky a strukturovaně vyučován v rámci jiných
předmětů. Finanční příspěvek

Soutěž o nejlepší školní časopis
Soutěž je vyhlášena ve dvou kategoriích: pro základní a střední
školy.
Do soutěže mohou školy přihlásit svůj žákovský časopis
nejpozději do 30. 6. 2003, a to
na adresu Nadační fond Josefa Luxe, Dvořisko 37, 565 01
Choceň. Termín přihlášení je
závazný.
Podrobnější informace o těchto
programech a formuláře přihlášek naleznete na internetových
stránkách www.fondlux.cz.
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Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva kraje
č. 2/2003 konaného dne 31. 3. 2003 v Jihlavě
Usnesení 039/02/2003/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 druhé pololetí roku 2002 dle materiálu
ZK-02-2003-03, př. 1.
odpovědnost: termín:
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 040/02/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci
o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: termín:
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 041/02/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí stanovisko
rady kraje ke změně hranic krajů dle materiálu ZK-02-2003-60, př. 1.
odpovědnost: termín:
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.
Usnesení 042/02/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu kraje v lednu a únoru 2003 dle materiálu ZK-02-2003-05, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický, termín:
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.
Usnesení 043/02/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje zvýšení příjmové
a výdajové části rozpočtu kraje o účelovou dotaci ze státního rozpočtu ČR ve
výši 7 304 tis. Kč použití této dotace v kapitole Krajský úřad, § 6172 – Činnost
regionální správy dle materiálu ZK-02-2003-06, př. 1 zvýšení rozpočtu příjmů
a výdajů sociálního fondu o částku 75 tis. Kč.
odpovědnost: ekonomický odbor, odbor sekretariátu ředitelky a krajského živnostenského úřadu, termín: 30. 4. 2003
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdrželi se 3.
Usnesení 044/02/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje zamítá žádost obce Ostrov
nad Oslavou o poskytnutí dotace na přestavbu stávající provozní budovy hřbitova
na obřadní síň.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 4. 4. 2003
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdrželo se 3.
Usnesení 045/02/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje prodej pozemku par. č. 671/3 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 114 m2 v k. ú. a obci
Dukovany manželům Miroslavu Tesařovi a Věře Tesařové, bytem Dukovany 192
za kupní cenu 2 500,- Kč úhradu částky rovnající se dani z převodu nemovitostí
kupujícím prodávajícímu dodatek č. 13 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic
Třebíč dle materiálu ZK-02-2003-08, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: duben 2003
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.
Usnesení 046/02/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 14
Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou, Jihlavská 1, Žďár nad
Sázavou, dle materiálu ZK-02-2003-09, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: duben 2003
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.
Usnesení 047/02/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje koupi pozemku
par. č. 741/3 – ostatní plocha, silnice o výměře 414 m2 v k. ú. Hosov a obci Jihlava, do vlastnictví kraje Vysočina za kupní cenu 198 720,- Kč dodatek č. 6 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Jihlava dle materiálu ZK-02-2003-10, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: duben 2003
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 1, zdrželi se 2.
Usnesení 048/02/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje koupi pozemku
par. č. 30/3 – ostatní plocha, silnice o výměře 1 098 m2 v k. ú. Košíkov a obci
Velká Bíteš do vlastnictví kraje Vysočina za kupní cenu 42 110,- Kč dodatek č.
15 zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK02-2003-11, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: duben 2003
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.
Usnesení 049/02/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje poskytnutí
příspěvku svazkům obcí kraje Vysočina na úhradu nákladů účtovaných auditorem za provedení přezkoumání hospodaření svazků obcí za kalendářní rok 2002,
maximálně však do výše 5 000,- Kč a za podmínek uvedených v textové části
materiálu ZK-02-2003-12 snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje a povýšení

kapitoly Zastupitelstvo kraje o částku 325 000,- Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor, termín: 31. 8.
2003
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 050/02/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje poskytnutí dotace
Svazku obcí mikroregionu Ledečsko ve výši 317 000,- Kč na úhradu poměrné
části nákladů na vybudování plynovodního řádu do areálu Háj u Ledče nad Sázavou povýšení rozpočtu kapitoly Nemovitý majetek, § 3639 Komunální služby
a územní rozvoj j. n. o 317 tis. Kč snížením nespecifikované rezervy kraje.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: duben 2003
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Usnesení 051/02/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje darování pozemku par. č. 175 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 132 m2 s budovou č. p. 116 na
pozemku par. č. 175 postavenou, pozemku par. č. 176 zastavěná plocha a nádvoří,
zbořeniště o výměře 502 m2, pozemku par. č. 177 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 148 m2 s budovou č. p. 117 na pozemku par. č. 177 postavenou,
pozemku par. č. 178 ostatní plochy, veřejná zeleň, o výměře 137 m2, pozemku
par. č. 179 ostatní plochy, veřejná zeleň, o výměře 460 m2, pozemku par. č. 180
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 27 m2, pozemku par. č. 181 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 250 m2, pozemku par. č. 182 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 246 m2 s budovou č. p. 118 na pozemku par. č. 182 postavenou vše v k.
ú. a obci Jihlava Kongregaci milosrdných sester sv. Karla Boromejského, Praha
l, Šporkova 12 dodatek č. 4 Zřizovací listiny Střední zdravotnické školy, Vyšší
zdravotnické školy a Speciálních škol Jihlava, Husova 54, dle materiálu ZK-022003-14, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: duben 2003
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 1, zdrželo se 8.
Usnesení 052/02/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje koupi pozemku
par. č. 2975/3 o výměře 829 m2 v k. ú. Příjemky a obci Chotěboř do vlastnictví
kraje Vysočina za kupní cenu 34 110,- Kč; dodatek č. 8 zřizovací listiny Správy
a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-02-2003-15, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: duben 2003
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.
Usnesení 053/02/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje nabytí pozemků
par. č. 503 ost. plocha o výměře 23 m2 a par. č. 14/2 – zahrada o výměře 16 m2
oba v k. ú. a obci Oslavička do vlastnictví kraje Vysočina za kupní cenu 820,- Kč
dodatek č. 14 zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK02-2003-16, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: duben 2003
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.
Usnesení 054/02/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje koupi dílu „a“
o výměře 21 m2 odděleného z pozemku st. par. č. 21 a nově sloučeného do
pozemku par. č. 2721/1 v k. ú. a obci Nevcehle do vlastnictví kraje Vysočina
za kupní cenu 440,- Kč; dodatek č. 7 zřizovací listiny Správy a údržby silnic
Jihlava dle materiálu ZK-02-2003-17, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: duben 2003
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.
Usnesení 055/02/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje koupi budovy
Oslnovice č. e. 167 – individuální rekreace v k. ú. a obci Oslnovice za kupní cenu
650 000,- Kč dodatek č. 1 zřizovací listiny Dětského domova Jemnice dle
materiálu ZK-02-2003-18, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: duben 2003
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 056/02/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje uzavření smluv
o budoucích kupních smlouvách na pozemky pro stavbu „II/360 Velké Meziříčí
- obchvat“, 2. stavba v rozsahu a od vlastníků dle materiálu ZK-02-2003-19, př.
1 za cenu 69,- Kč/m2 v k. ú. Velké Meziříčí, 30,- Kč/m2 v k. ú. Oslavice a cenu
porostů stanovenou podle vyhlášky č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých
zákonů uzavření smluv o budoucích kupních smlouvách na pozemky pro stavbu
„II/360 Třebíč – Velké Meziříčí zkapacitnění komunikace příprava“, obchvat obce
Oslavička v rozsahu a od vlastníků dle materiálu ZK-02-2003-19, př. 2 za cenu
maximálně 40,- Kč/m2 a cenu porostů stanovenou podle vyhlášky č. 540/2002
Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování
majetku a o změně některých zákonů uzavření smluv o budoucích kupních
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smlouvách na pozemky pro stavbu „II/406 Dvorce – Třešť – Telč, rekonstrukce povrchů“ v rozsahu a od vlastníků dle materiálu ZK-02-2003-19, př. 3 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 některých
zákonů uzavření smluv o budoucích kupních smlouvách na pozemku pro stavbu
„III/03821 – Lidická – Havířská, Havlíčkův Brod“, 2. stavba v rozsahu a od
vlastníků dle materiálu ZK-02-2003-19, př. 4 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 některých zákonů uzavření smluv o budoucích
kupních smlouvách na pozemky pro stavbu „II/130 Ledeč nad Sázavou - rekonstrukce mostu 130-009“, v rozsahu a od vlastníků dle materiálu ZK-02-2003-19,
př. 5 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 některých zákonů uzavření smluv o budoucích kupních smlouvách na pozemky pro
stavbu „II/ 409 Panské Dubenky – most přeložka“ v rozsahu a od vlastníků dle
materiálu ZK-02-2003-19, př. 6 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 některých zákonů uzavření smluv o budoucích kupních
smlouvách na pozemky pro stavbu „III/15245 Dalešice – rekonstrukce mostu
15245-1“ v rozsahu a od vlastníků dle materiálu ZK-02-2003-19, př. 7 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 některých zákonů
uzavření smluv o budoucích kupních smlouvách na pozemky pro stavbu „II/348
Štoky – přeložka“ v rozsahu a od vlastníků dle materiálu ZK-02-2003-19, př. 8
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 některých
zákonů uzavření smluv o budoucích kupních smlouvách na pozemky pro stavbu
„II/352 Polná – přeložka“ v rozsahu a od vlastníků dle materiálu ZK-02-2003-19,
př. 9 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
některých zákonů uzavření smluv o budoucích kupních smlouvách na pozemky
pro stavbu „II/360 Štěpánovice – Jaroměřice n. R.“ v rozsahu a od vlastníků dle
materiálu ZK-02-2003-19, př. 10 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 některých zákonů nabytí pozemků pro stavbu „II/353 Nové
Veselí – Bohdalov I“ v rozsahu a od vlastníků dle materiálu ZK-02-2003-19,
př. 11 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
některých zákonů, pro k. ú. Nové Veselí a cenu porostů stanovenou podle tohoto
předpisu uzavření smluv o budoucích kupních smlouvách na pozemky pro
stavbu „II/360 Třebíč – Velké Meziříčí zkapacitnění komunikace příprava“,
odstranění dopravních závad ul. Rafaelova – Pocoucov v rozsahu a od vlastníků dle materiálu ZK-02-2003-19, př. 12 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 některých zákonů nabytí pozemku par. č. st.
153/3 – zastavěná plocha, objekt bydlení o výměře 10 m2 a části budovy č. p. 7,
objekt bydlení postavené na pozemku par. č. 153/3 v k. ú. a obci Červená Řečice
za kupní cenu 116 418,55 Kč do vlastnictví kraje Vysočina pro akci „II/112 Červená Řečice – výkup nemovitostí“ nabytí pozemků par. č. st. 16/2 – zastavěná
plocha, jiná plocha o výměře 509 m2, 28/2 – zahrada o výměře 270 m2, budovy
č. p. 9 zemědělská usedlost postavené na pozemku par. č. 16/1 a 16/2, vše v k. ú.
a obci Moravec za kupní cenu 356 440,- Kč a přijetí daru pozemku par. č. 26/5
– zahrada o výměře 25 m2 v k. ú. a obci Moravec od obce Moravec do vlastnictví
kraje Vysočina pro akci „II/360 bodová závada Moravec – výkup nemovitostí“
nabytí pozemků par. č. st. 44/2 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 57 m2,
par. č. 10/5 – trvalý travní porost o výměře 11 m2, budovy č. p. 22 – objekt
bydlení postavenou na pozemku par. č. st. 44/1 a par. č. st. 44/2, vše v k. ú. Zvole
nad Pernštejnem a obci Zvole za kupní cenu 176 380,- Kč, pozemku par. č. 10/6
– zahrada o výměře 43 m2 v k. ú. Zvole nad Pernštejnem a obci Zvole za kupní
cenu 355,- Kč, pozemku par. č. 1046/2 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 24
m2 v k. ú. Zvole nad Pernštejnem a obci Zvole za kupní cenu 1 190,- Kč a přijetí
daru pozemku par. č. st. 40 – zastavěná plocha, zbořeniště o výměře 86 m2 a par.
č. 930/12 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 138 m2, obojí v k. ú.
Zvole nad Pernštejnem a obci Zvole od obce Zvole do vlastnictví kraje Vysočina
pro akci „II/360 bodová závada Zvole – výkup nemovitostí“ a zmocňuje radu
kraje schválit změny cen nabývaných nemovitostí v případech, kdy nebude možné
dosáhnout dohody o ceně vykupovaných nemovitostí schválené zastupitelstvem
kraje.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: prosinec 2003
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 057/02/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje poskytnutí dotace
městu Třebíči na zahájení vysokoškolské výuky ve městě Třebíči Západomoravskou vysokou školou Třebíč, o. p. s. ve výši skutečných nákladů poskytnutých na
tento účel z rozpočtu města Třebíč, maximálně však ve výši 3 mil. Kč. Finanční
prostředky budou uvolněny krajem Vysočina do 15 dnů po zahájení školního roku
na základě předložených dokladů zvýšení kapitoly Školství, § 3299 – ostatní
záležitosti vzdělávání o částku 3 mil. Kč a snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – ostatní činnosti jinde nezařazené v celkové výši 3 mil. Kč, za účelem
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poskytnutí dotace městu Třebíči na zahájení vysokoškolské výuky.
odpovědnost: odbor ekonomický, odbor školství, mládeže a sportu, termín: 31.
12. 2003
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.
Usnesení 058/02/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Centrum – Dům dětí a mládeže, Ledeč nad
Sázavou, Husovo náměstí 242, dle materiálu ZK-02-2003-21, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: do 10 dnů od schválení
zastupitelstvem zaslat dodatek škole
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.
Usnesení 059/02/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov mládeže, Jihlava, Žižkova 58/1347,
dle materiálu ZK-02-2003-22, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: do 10 dnů od schválení
zastupitelstvem zaslat dodatek škole
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.
Usnesení 060/02/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 4 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium, Moravské Budějovice, Tyršova
365, dle materiálu ZK-02-2003-23, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: do 10 dnů od schválení
zastupitelstvem zaslat dodatek škole
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.
Usnesení 061/02/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Integrovaná střední škola podnikání a služeb,
Havlíčkův Brod, Bratříků 851, dle materiálu ZK-02-2003-24, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: do 10 dnů od schválení
zastupitelstvem zaslat dodatek škole
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.
Usnesení 062/02/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 2
Zřizovací listiny příspěvkové organizace Integrovaná střední škola, Světlá nad
Sázavou, Zámecká 1, dle materiálu ZK-02-2003-25, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: do 10 dnů od schválení
zastupitelstvem zaslat dodatek škole
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.
Usnesení 063/02/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 1
Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední odborné učiliště opravárenské,
Jihlava, Školní 1a, dle materiálu ZK-02-2003-26, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: do 10 dnů od schválení
zastupitelstvem zaslat dodatek škole
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 064/02/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 3 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední odborné učiliště zemědělské, Třebíč,
Demlova 890, dle materiálu ZK-02-2003-27, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: do 10 dnů od schválení
zastupitelstvem zaslat dodatek škole
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 065/02/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslová škola stavební, Třebíč,
Václavské náměstí 44, dle materiálu ZK-02-2003-28, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: do 10 dnů od schválení
zastupitelstvem zaslat dodatek škole
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.
Usnesení 066/02/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Zvláštní škola a Pomocná škola Pelhřimov,
Komenského 1326, dle materiálu ZK-02-2003-29, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: do 10 dnů od schválení
zastupitelstvem zaslat dodatek škole
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 067/02/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 1
Zřizovací listiny příspěvkové organizace Zvláštní škola a Pomocná škola, Velké
Meziříčí, Čechova 30, dle materiálu ZK-02-2003-30, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: do 10 dnů od schválení
zastupitelstvem zaslat dodatek škole
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.
Usnesení 068/02/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Zvláštní škola internátní a pomocná Třebíč
dle materiálu ZK-02-2003-31, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: do 10 dnů od schválení
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zastupitelstvem zaslat dodatek škole
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.
Usnesení 069/02/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Výroční zprávu
o stavu koncepce a rozvoje sítě a o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy
v kraji Vysočina za školní rok 2001/2002 a kalendářní rok 2002 dle materiálů ZK02-2003-32, př. 1, př. 1a, př. 2 a př. 3.
odpovědnost: OŠMS, K. Ubr, termín: do 10 dnů po schválení v zastupitelstvu
kraje zveřejnit na webových stránkách kraje a odeslat na MŠMT
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.
Usnesení 070/02/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Dlouhodobý záměr
vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina dle materiálu
ZK-02-2003-33, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, K. Ubr, termín: do 10 dnů po
schválení v zastupitelstvu kraje zveřejnit na webových stránkách kraje a dlouhodobý záměr odeslat na MŠMT
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.
Usnesení 071/02/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje souhlasí se záměrem
převodu příslušných finančních prostředků na obce, které v roce 2003 převezmou
a budou pro své občany zajišťovat pečovatelskou službu, kterou nyní zabezpečuje kraj Vysočina se záměrem převodu movitého a nemovitého majetku,
který slouží k poskytování pečovatelské služby v dané obci a je k tomuto účelu
využíván, a ukládá radě kraje vypracovat a předložit zastupitelstvu kraje návrh na
financování pečovatelské služby poskytované obcemi kraje Vysočina na rok 2004
zejména podle kritérií:
– podíl obce na financování pečovatelské služby;
– srovnatelnost cen za úkon pečovatelské služby;
– časový rozsah poskytování pečovatelské služby;
– dostupnost klientů pečovatelské služby;
– podíl klientů, kterým se pečovatelská služba poskytuje bez úhrady;
– podíl rozvozu obědů na počet úkonů.
odpovědnost: rada kraje, termín: 2. pololetí 2003
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 1, zdrželo se 2.
Usnesení 072/02/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje snížení rozpočtu
výdajů u kapitoly Sociální věci, ORJ 5000, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních
věcí a politiky zaměstnanosti, pol. 5331 Příspěvky zřízeným příspěvkovým
organizacím o částku 418 000,- Kč zvýšení rozpočtu výdajů u kapitoly Sociální
věci, ORJ 5000 § 4314 Pečovatelská služba, pol. 5321 Neinvestiční dotace obcím
o částku 418 000,- Kč převod movitého majetku v souladu se zákonem č.
290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky
na kraje a obce dle materiálu ZK-02-2003-34, př. 2 poskytnutí dotace městu
Jemnice ve výši 418 000,- Kč.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ekonomický odbor, termín:
1. 4. 2003
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.
Usnesení 073/02/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje zřizovací listiny
Horáckého divadla Jihlava, příspěvková organizace; Hradu Kámen, příspěvková
organizace; Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace; Muzea Vysočiny
Pelhřimov, příspěvková organizace; Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace; Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace v odvětví kultury
dle materiálů ZK-02-2003-35, př. 1, př. 2, př. 3, př. 4, př. 5, př. 6.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, termín: 31. 3. 2003
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 074/02/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje zřizovací listiny
příspěvkových organizací 1. Domov důchodců Humpolec, příspěvková organizace, dle materiálu ZK-02-2003-36, př. 1 2. Domov důchodců Proseč-Obořiště, příspěvková organizace, dle materiálu ZK-02-2003-36, př. 2 3. Domov
důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace, dle materiálu ZK-02-2003-36,
př. 3 4. Domov důchodců Onšov, příspěvková organizace, dle materiálu ZK-022003-36, př. 4 5. Domov důchodců Havlíčkův Brod, příspěvková organizace,
dle materiálu ZK-02-2003-36, př. 5 6. Ústav sociální péče Zboží, příspěvková
organizace, dle materiálu ZK-02-2003-36, př. 6 7. Ústav sociální péče Lidmaň,
příspěvková organizace, dle materiálu ZK-02-2003-36, př. 7 8. Ústav sociální
péče Ledeč nad Sázavou, příspěvková organizace, dle materiálu ZK-02-2003-36,
př. 8 9. Ústav sociální péče Těchobuz, příspěvková organizace, dle materiálu
ZK-02-2003-36, př. 9 10. Okresní správa ústavů sociálních služeb Žďár nad
Sázavou, příspěvková organizace, dle materiálu ZK-02-2003-36, př. 10 11.
Zdravotnická záchranná služba Nové Město na Moravě, příspěvková organizace,
dle materiálu ZK-02-2003-36, př. 11 12. Zdravotnická záchranná služba Třebíč,
příspěvková organizace, dle materiálu ZK-02-2003-36, př. 12 13. Zdravotnická záchranná služba Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, dle materiálu ZK-02-2003-36, př. 13 14. Územní středisko záchranné služby Jihlava,
příspěvková organizace, dle materiálu ZK-02-2003-36, př. 14 15. Nemocnice
Pelhřimov, příspěvková organizace, dle materiálu ZK-02-2003-36, př. 15 16.
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Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, dle materiálu ZK-02-2003-36, př. 16
17. Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, dle materiálu
ZK-02-2003-36, př. 17 18. Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, dle materiálu ZK-02-2003-36, př. 18 19. Nemocnice Jihlava, příspěvková
organizace, dle materiálu ZK-02-2003-36, př. 19 20. Dětský domov Kamenice
nad Lipou, příspěvková organizace, dle materiálu ZK-02-2003-36, př. 20 21.
Dětské centrum Jihlava, příspěvková organizace, dle materiálu ZK-02-2003-36,
př. 21 22. Dětská odborná léčebna Počátky, příspěvková organizace, dle materiálu ZK-02-2003-36, př. 22, a zřizovací listinu organizační složky kraje 23.
Psychocentrum Jihlava – manželská a rodinná poradna, příspěvková organizace,
dle materiálu ZK-02-2003-36, př. 23.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, termín: 30. 4. 2003
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdrželi se 3.
Usnesení 075/02/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje snížení rozpočtu
výdajů kapitoly Sociální věci, ORJ 5000, § 4316 – Domovy důchodců o částku
11 685 000,- Kč a zvýšení rozpočtu výdajů kapitoly Sociální věci, ORJ 5000, §
4311 – Sociální ústavy pro dospělé o částku 11 685 000,- Kč snížení příjmové
části rozpočtu kraje, kapitoly Sociální věci, ORJ 5000, § 4316 – Domovy důchodců o částku 97 000,- Kč a zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, kapitoly Sociální
věci, ORJ 5000, § 4311 – Sociální ústavy pro dospělé o částku 97 000,- Kč.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odbor ekonomický, termín:
30. 4. 2003
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.
Usnesení 076/02/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje volí zástupce pojištěnců do
správní a dozorčí rady Okresní pojišťovny VZP Havlíčkův Brod, do správní a dozorčí rady Okresní pojišťovny VZP Jihlava a do správní a dozorčí rady Okresní
pojišťovny VZP Pelhřimov, dle materiálu ZK-02-2003-39, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, termín: 4. 4. 2003
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdrželo se 6.
Usnesení 077/02/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace obcím a nestátním neziskovým organizacím na krytí části výdajů
spojených s provozem domovů důchodců uvedených v materiálu ZK-02-200340, př. 1upr1 povýšení kapitoly Sociální věci, ORJ 5000, § 4316 – Domovy
důchodců, o částku 7 850 000 Kč dle materiálu ZK-02-2003-40 za účelem poskytnutí výše uvedené dotace snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, ORJ 1700, §
6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ekonomický odbor, termín:
10. dubna 2003
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdrželi se 3.
Usnesení 078/02/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje zvýšení rozpočtu
výdajů kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice o částku 600 000,Kč, § 3533 – Zdravotnická záchranná služba o částku 1 611 000,- Kč a § 3529
– Ústavní péče j. n. o částku 562 000,- Kč snížení rozpočtu výdajů kapitoly
Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti j. n. o částku 2 773 000,- Kč
změnu závazného ukazatele příspěvku na provoz vůči Nemocnici Pelhřimov
o částku 600 000,- Kč změnu závazného ukazatele příspěvku na provoz vůči
Zdravotnické záchranné službě Havlíčkův Brod o částku 1 611 000,- Kč změnu
závazného ukazatele příspěvku na provoz vůči Dětskému domovu Kamenice nad
Lipou o částku 562 000,- Kč.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odbor ekonomický, termín:
30. 4. 2003
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.
Usnesení 079/02/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje zvýšení rozpočtu
kapitoly Životní prostředí (§ 3742 Chráněné části přírody) o 4 000 000,- Kč
snížením nespecifikované rezervy kraje (§ 6409 Ostatní činnosti j. n.) za účelem
zajištění péče o zvláště chráněná území v souladu s § 36 odst. 1 písm. c) a písm.
d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), poskytnutí dotace 21
vlastníkům a nájemcům pozemků ve zvláště chráněných územích v celkové výši
658 100,- Kč z kapitoly Životní prostředí (§ 3742 Chráněné části přírody) dle
materiálu ZK-02-2003-42, př. 3.
odpovědnost: odbor životního prostředí, termín: do 30. června 2003
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 080/02/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje souhlasí se vstupem kraje Vysočina do Regionální rozvojové agentury Vysočina jako člena sdružení s účinností
ke dni 25. 2. 2003 navrhuje za 5. člena předsednictva RRAV Ing. Václava Kodeta,
za členy kontrolní komise RRAV J. Baráka, B. Kotlána a schvaluje povýšení kapitoly Regionální rozvoj, § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj, ORJ 9000
schváleného rozpočtu kraje za účelem poskytnutí členského příspěvku Regionální
rozvojové agentuře Vysočina ve výši 1 000 000,- Kč snížením kapitoly Rezerva
a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, ORJ 17000.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, ekonomický odbor, termín: 15. 4.
2003
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
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Usnesení 081/02/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Pravidla pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu kraje Vysočina dle
materiálu ZK-02-2003-44, př. 1.
odpovědnost: odbor ÚPaSŘ, termín: po celou dobu poskytování dotací na ÚPD
obcí
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

la Hájka (PE) s právem hlasovacím a Zdeňka Fixu (HB) s právem poradním jako
garanty řídicího výboru grantového programu Energetické využívání obnovitelných zdrojů energie a pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího
výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor životního prostředí, termín: 31. 3. 2003
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 082/02/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje změnu článku 3
Statutu účelového Fondu Vysočiny v odstavcích 5 a 6 ve znění dle materiálu ZK02-2003-45, př. 1.
odpovědnost: T. Hermann, termín: 31. 3. 2003
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 088/02/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení grantového programu Zemědělské projekty 2003 na podporu projektů v oblasti zemědělství dle materiálu ZK-02-2003-51, př. 1, jmenuje řídicí výbor grantového
programu Zemědělské projekty 2003 ve složení: KSČM – Bohuslav Kotlán (ZR),
Karel Moravec (HB), ČSSD – Václav Rychnovský (JI), Stanislav Jaša (TR), SNK
– Ivan Buchta (ZR), Oldřich Záruba (HB), ODS – Ivo Rohovský (ZR), 4K – Jiří
Blažek (PE), Tomáš Hrabálek (ZR) Václava Vacka (HB) předsedou řídicího
výboru grantového programu Zemědělské projekty 2003 Jitku Merunkovou
(HB) s právem hlasovacím a Petra Bureše (TR) s právem poradním jako garanty
řídicího výboru grantového programu Zemědělské projekty 2003 a pověřuje radu
kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, termín: 31.
3. 2003
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Usnesení 083/02/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení grantového programu Výstavba a údržba sportovišť na podporu rozvoje volnočasových aktivit v oblasti tělovýchovy a sportu dle materiálu ZK-02-2003-46, př. 1, jmenuje
řídicí výbor grantového programu Výstavba a údržba sportovišť ve složení:
KSČM – Jan Slámečka (ZR), Stanislav Teplán (HB), ČSSD – Petr Krčál (ZR),
Jaroslav Požár (HB), SNK – Josef Bulušek (PE), ODS – Stanislav Mastný (TR),
Vratislav Výborný (JI), 4K – Marie Ostatnická (HB), Roman Hejduk (JI) Jindřicha Skočdopole (JI) předsedou řídicího výboru grantového programu Výstavba
a údržba sportovišť Jaroslava Petřivého (JI) s právem hlasovacím a Jana Burdu
(TR) s právem poradním jako garanty řídicího výboru grantového programu Výstavba a údržba sportovišť a pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena
řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: 31. 3. 2003
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.
Usnesení 084/02/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení grantového programu Síťování firem na Vysočině dle materiálu ZK-02-2003-47, př.
1, jmenuje řídicí výbor grantového programu Síťování firem na Vysočině ve
složení: KSČM – Milan Havlíček (TR), Karel Moravec (HB), ČSSD – Josef
Mička (ZR), Jaroslav Bártl (HB), SNK – Marie Černá (TR), Josef Topolovský
(HB), ODS – Libor Forman (JI), Oldřich Sedlák (ZR), 4K – Petr Škarabela (TR)
Františka Holase (HB) předsedou řídicího výboru grantového programu Síťování firem na Vysočině Martinu Kršňákovou (TR) s právem hlasovacím a Olgu
Wiesnerovou (JI) s právem poradním jako garanty řídicího výboru grantového
programu Síťování firem na Vysočině a pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 31. 3. 2003
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 085/02/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení grantového programu Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu na podporu budování
a modernizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu sportovně-rekreačního
charakteru, dle materiálu ZK-02-2003-48, př. 1, jmenuje řídicí výbor grantového programu Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu ve složení, KSČM
– Karel Tvrdý (TR), Emílie Katolická (TR), ČSSD – Vladimír Dolejš (HB), SNK
– Jana Fischerová (HB), Zdeněk Jirsa (JI), ODS – Bohuslav Nahodil (ZR), Hana
Müllerová (JI), 4K – Petr Kesl (PE), Jaroslav Sochor (JI) Dagmaru Zvěřinovou
(ZR) předsedkyní řídicího výboru grantového programu Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu Ivanu Mahelovou (JI) s právem hlasovacím a Ing. Renatu
Běhanovou (JI) s právem poradním jako garanty řídicího výboru grantového
programu Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu a pověřuje radu kraje, aby
v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 31. 3. 2003
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.
Usnesení 086/02/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení grantového programu Systém sběru a třídění odpadu dle materiálu ZK-02-2003-49, př.
1, jmenuje řídicí výbor grantového programu Systém sběru a třídění odpadu
ve složení: KSČM – Václav Štěpán (PE), Jan Musil (HB), ČSSD – Jaroslav
Trnka (ZR), Jitka Průžová (ZR), SNK – Oto Lipovský (ZR), Pavel Gregor (TR),
ODS – Jiří Holešák (HB), 4K – Pavel Maslák (JI), Beno Trávníček (HB) Ivo
Rohovského (ZR) předsedou řídicího výboru grantového programu Systém sběru
a třídění odpadu Pavla Hájka (PE) s právem hlasovacím a Zdeňka Fixu (HB)
s právem poradním jako garanty řídicího výboru grantového programu Systém
sběru a třídění odpadu a pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena
řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor životního prostředí, termín: 31. 3. 2003
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.
Usnesení 087/02/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení grantového programu Energetické využívání obnovitelných zdrojů energie dle materiálu
ZK-02-2003-50, př. 1, jmenuje řídicí výbor grantového programu Energetické
využívání obnovitelných zdrojů energie ve složení: KSČM – Miroslav Bišof (JI),
Jaroslav Miklík (ZR), ČSSD – Jiří Svoboda (ZR), Ladislav Péťa (TR), SNK – Milan Blažek (PE), Ladislav Novák (TR), ODS – Ivo Rohovský (ZR), Jan Koten
(PE), 4K – Tomáš Havlík (ZR) Michala Zrůsta (ZR) předsedou řídicího výboru
grantového programu Energetické využívání obnovitelných zdrojů energie Pav-

Usnesení 089/02/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje stanovuje 1. duben 2003 jako
den, od kterého se poskytuje odměna Ing. Vratislavovi Výbornému, novému členu
zastupitelstva kraje.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 31. 3. 2003
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 090/02/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí rezignaci
Vladimíra Hinka, bytem Nad Plovárnou 16, Jihlava, na funkci člena Finančního
výboru Zastupitelstva kraje Vysočina a jmenuje členem Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina Ing. Vratislava Výborného, bytem Zborná 53, Jihlava.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 31. 3. 2003
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.
Usnesení 091/02/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí rezignaci Bc.
Ing. Jaromíra Baráka, bytem Dukovanská 834, 674 01 Třebíč, na funkci člena
Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina a jmenuje členem Finančního
výboru Zastupitelstva kraje Vysočina Ing. Jiřího Holuba, bytem Na Svahu 908,
674 01 Třebíč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 31. 3. 2003
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.
Usnesení 092/02/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje zamítá žádost obce Smrk
o příspěvek na rekonstrukci elektrické instalace v hasičské zbrojnici.
odpovědnost: Pavel Maslák, termín: 31. 3. 2003
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 093/02/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje zamítá žádost obce Lovčovice
o příspěvek na výstavbu místnosti pro potřeby civilní obrany a požární techniky
v obci.
odpovědnost: Pavel Maslák, termín: 31. 3. 2003
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 1, zdrželi se 2.
Usnesení 094/02/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje zamítá žádost obce Radotice
o příspěvek na opravy požární techniky a doplnění výstroje.
odpovědnost: Pavel Maslák, termín: 31. 3. 2003
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 095/02/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Plán činnosti kontrolního výboru dle materiálu ZK-02-2003-58, př. 1.
odpovědnost: předseda kontrolního výboru, termín: 31. 3. 2003
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.
Usnesení 096/02/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Plán činnosti
Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina dle materiálu ZK-02-2003-59,
př. 1.
odpovědnost: předseda Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina, termín: 31. 3. 2003
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.
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, termínů zasedání a kontaktních informací najdete na internetových stránkách kraje

www.kr-vysocina.cz

