
Červenec 2003
7

OBSAH

Vysočina v číslech – průběh 
a výsledky referenda v kraji 
Vysočina str. 2

 Přečetli jsme za vás... Přečetli jsme za vás... str. 5

 Nové grantové programy  Nové grantové programy 
z Fondu Vysočiny str. 5

Grant GIS v Senožatech str. 6

 Krajští zastupitelé žádají  Krajští zastupitelé žádají 
ministryni o urychlené řešení 
havarijní situace str. 7

Základní šetření předejde 
konfl iktům str. 7

 Vysočina a Evropská unie Vysočina a Evropská unie
str. 8

Kraj žádá obce a města o spo-
lupráci při pořizování dat

str. 10

 Na co se nás často ptáte Na co se nás často ptáte
str. 11

 Souhrn usnesení ze zasedání  Souhrn usnesení ze zasedání 
zastupitelstva kraje č. 3/2003 ko-
naného dne 17. 6. 2003 v Jihlavě

str. 11

Zpravodaj
vydává kraj Vysočina, Žižkova 57

587 33 Jihlava, IČO 70890749
reg. č.: MK ČR E 14053
redakce: Ivana Šmídová

telefon: 564 602 253
posta@kr-vysocina.cz
www.kr-vysocina.cz

korektura: Daniela Pilařová
(redigo@redigo.cz)

tisk a distribuce:
MORAVIAPRESS, a. s.

U póny 3061, 690 02 Břeclav

NEPRODEJNÉ

Vychází rovněž na
www.kr-vysocina.cz.

Do konce září 2003 mohou podat
obce žádosti na rok 2004

Program obnovy venkova 
(POV), spravovaný dosud Mi-
nisterstvem pro místní rozvoj 
ČR jako součást regionální 
politiky, zajišťuje realizaci 
Programu obnovy vesnice, při-
jatého vládou České republiky 
29. května 1991. Cíle POV mo-
hou obce zajišťovat s podporou 
státu – od r. 1994 s využitím 
vlastního POV i dalších resort-
ních programů. Pro POV bylo 
v r. 1994 poprvé ve státním 
rozpočtu vyčleněno 100 mil. 
Kč, v roce 1997 pak 250 mil. 
Kč, v roce 2003 objem dosáhl 
přibližně 500 mil. Kč. POV se 
přitom soustřeďuje na dotová-
ní těch akcí a programů obcí, 
které nelze dotovat z ostatních 
resortů, a dále těch, které mají 
integrující územní nebo obo-
rový charakter. POV je řízen 
podle Zásad pro poskytování 
účelových dotací obcím z roz-
počtové kapitoly Ministerstva 
pro místní rozvoj ČR v rámci 
POV v platném znění. Podle 
nich obce podávají žádosti 
o dotace v termínech určených 
Ministerstvem pro místní roz-
voj ČR, a to nově od roku 2003 
prostřednictvím pověřených 
obcí III. stupně. Bližší informa-
ce získáte na www.mmr.cz.
V termínu do konce září 2003 
mohou podat obce žádosti na 
rok 2004 podle těchto jednotli-
vých dotačních titulů:
Dotační titul č. 1: Obnova 
a údržba venkovské zástavby 
a občanské vybavenosti 
Dotaci lze poskytnout obci 
na opravy a údržbu veškerých 
objektů ve vlastnictví obce, 
a to ve výši 50 % nákladů akce 
v běžném roce (u obcí s méně 
než 500 obyvateli a celkovými 
náklady do 200 tis. Kč je to až 
60 % nákladů – tato podmínka 
platí i u DT 2-4). Obce z tohoto 
titulu opravují především školy, 
školky, tělocvičny, obecní úřa-
dy, prodejny, zdravotnická za-
řízení, drobné sakrální stavby, 

hasičské zbrojnice a další svůj 
majetek.  
Dotační titul č. 2: Komplexní 
úprava veřejných prostran-
ství 
Dotaci lze poskytnout obci na 
úpravu veřejných prostranství 
ve výši max. 30 % nákladů 
běžného roku. Obce z tohoto 
dotačního titulu upravují svá 
veřejná prostranství, návsi, 
prostory okolo škol, sportov-
ních zařízení, vybavení parků 
a další místa. Hojně je tento 
titul využíván při obnově obcí 
po provedené plynofi kaci, roz-
vodech sítí a dalších stavebních 
akcích.  

ci státního příspěvku na údržbu 
veřejných komunikací jako 
Správa a údržba silnic. V zájmu 
rozvoje venkovské turistiky je 
možno z tohoto titulu budovat 
a obnovovat cyklistické a pěší 
stezky, pokud nebudou tyto 
akce zařazeny do společného 
projektu více obcí (dotační titul 
7 – Integrované projekty ven-
kovských mikroregionů).  
Dotační titul č. 5: Zpracování 
urbanistických studií a územ-
ních plánů 
Jednou z podmínek přístupu 
k Programu obnovy venkova je, 
že obec má územně plánovací 
dokumentaci (alespoň v kon-
ceptu). Především menší obce 
tuto dokumentaci nemají, a tak 
jim tento dotační titul umožňu-
je získat až 1/3 nákladů jako 
přímou dotaci. Upřednostňová-
ny byly dosud především obce 
do 500 obyvatel.  
Dotační titul č. 6: Projekty 
obcí na vzdělávání a poraden-
ství v oblasti rozvoje venkova 
a obnovy vesnice 
Dotaci lze poskytnout v max. 
výši 70 % nákladů projektu 
v běžném roce. Tento dotační 
titul byl zařazen nově pro rok 
1997 a má v podstatě pomoci 
realizovat myšlenku Programu 
obnovy vesnice formou porad-
ců pro více obcí zapojených do 
POV (ihned v roce 1997 vyu-
žilo této možnosti 24 sdružení 
obcí). Dále byly založeny dvě 
školy obnovy venkova celostát-
ního významu.  
Dotační titul č. 7: Integrované 
projekty venkovských mikro-
regionů 
Tento dotační titul byl navržen 
nově od roku 1998 a obce mo-
hou získat až 70 % nákladů pro-
jektu v běžném roce. Dotaci lze 
poskytnout na zpracování a re-
alizaci projektů propojujících 
obnovu občanské vybavenosti 
a technické infrastruktury 
s aktivní politikou zaměstna-
nosti, podporou malého a střed-

(výber)

Dotační titul č. 3: Obnova 
a zřizování veřejné zeleně 
Tento dotační titul byl oddělen 
od dotačního titulu Komplexní 
úprava veřejných prostranství 
a obec může na zeleň získat 
dotaci až ve výši 50 % nákladů. 
Pomocí tohoto titulu se daří ob-
novovat v obcích tradiční zeleň, 
udržují a budují se zatravněné 
plochy. Význam má tento titul 
i při ozeleňování prostor kolem 
nové bytové výstavby v obcích.  
Dotační titul č. 4: Rekon-
strukce místních komuni-
kací, výstavba cyklistických 
a pěších stezek, rekonstrukce 
a výstavba veřejného osvět-
lení 
Dotaci lze poskytnout ve výši 
30 % nákladů běžného roku. 
Jedná se o jediný dotační titul 
na údržbu a opravu obecních 
komunikací a veřejného osvět-
lení, neboť obce nejsou příjem-



Ve dnech 13. a 14. června 2003 proběhlo na území České republiky první historické referendum, ve kterém oprávnění občané (dále jen „ob-
čané“) rozhodovali svými hlasy o přistoupení České republiky k Evropské unii. Hlasování v České republice se zúčastnilo celkem 4 560 399 
občanů, tj. 55,21 % občanů, kteří odevzdali 4 457 206 platných hlasů. Pro přistoupení České republiky k Evropské unii se vyslovilo 3 446 758 
občanů, proti bylo 1 010 448 občanů.
V kraji Vysočina se hlasování zúčastnilo 236 084 občanů, tj. 57,27  % občanů, což je mezi jednotlivými kraji České republiky pátá nejvyšší 
účast občanů v hlasování. Tito občané odevzdali 231 240 platných hlasů. Pro přistoupení České republiky k Evropské unii zde hlasovalo 
175 712 občanů, proti bylo 55 528 občanů.

Jak se hlasovalo v kraji Vysočina, v jednotlivých okresech kraje a jednotlivých obcích s pověřeným obecním úřadem? Na tuto otázku nám 
odpoví následující tabulky:

Výsledky hlasování – kraj Vysočina

Název okresu Okrsky 
celkem

Počet 
oprávněných

občanů

Vydané 
obálky

Účast
v %

Odevzdané
obálky

Platné 
hlasy 

celkem

Počet hlasů

ANO NE

Havlíčkův Brod 211 76 250 43 226 56,69 43 221 42 351 31 509 10 842

Jihlava 217 86 303 49 371 57,21 49 357 48 266 36 802 11 464

Pelhřimov 196 58 627 34 201 58,34 34 190 33 542 25 458 8 084

Třebíč 254 92 568 52 492 56,71 52 459 51 386 39 736 11 650

Žďár nad Sázavou 289 98 468 56 794 57,68 56 769 55 695 42 207 13 488

Vysočina celkem 1 167 412 216 236 084 57,27 235 996 231 240 175 712 55 528

Výsledky hlasování v obcích s pověřeným obecním úřadem

Obce s pověřeným 
obecním úřadem

Počet
okrsků

Počet 
oprávněných

občanů

Vydané 
obálky

Účast
v %

Odevzdané
obálky

Platné 
hlasy 

celkem

Počet hlasů

ANO NE

Golčův Jeníkov 2 2 110 1 188 56,30 1 188 1 178 918 260

Havlíčkův Brod 32 19 660 10 960 55.75 10 959 10 752 8 265 2 487

Chotěboř 14 7 720 4 378 56,71 4 378 4 282 3 232 1 050

Průběh a výsledky referenda v kraji Vysočina

Vysočina v číslech

ního nezemědělského podni-
kání, podporou zemědělského 
podnikání a péčí o krajinu. 
Tento dotační titul má sloužit 
k rozvoji mikroregionů a má 
být využit zejména pro získání 
další fi nanční pomoci např. ze 
zdrojů Phare a jiných titulů EU.  
Dotační titul č. 8: Projekty 
k rozvoji infrastruktury 
Tento dotační titul umožní obci 
získat dotaci až do výše 10  % 
úroku poskytnutého bankou. 
Tento titul má za cíl přiblížit 
podporu v rámci POV i obcím 
nad 1 000 obyvatel, které vět-
šinou na přímou podporu již 

nedosáhnou. Dotaci tak budou 
mít možnost získat obce do 
3 000 obyvatel, respektive 
místní části obcí do 3 000 oby-
vatel při zachování celkové ve-
likosti obce do 5 000 obyvatel. 
Kromě podpory akcí uvede-
ných v dotačních titulech 1 až 4 
budou moci obce získat dotaci 
úroku z úvěru i na vodovodní 
sítě, kanalizace a ČOV, ply-
nofi kaci, zařízení na likvidaci 
domovního odpadu a zlepšení 
nebo konverzi topných systé-
mů, zateplování a výstavbu za-
řízení využívajících netradiční 
a obnovitelné zdroje energie.

O tom, kdo bude defi nitivně 
rozhodovat o podaných žádos-
tech, se nyní intenzivně jedná 
v souvislosti s možným pře-
vodem fi nančních prostředků 
tohoto programu do rozpočto-
vého určení daní krajů. 
Kraj Vysočina byl v rámci 
POV 2003 velmi úspěšný, fi -
nanční limit získaný pro tento 
rok činil bezmála 10 % celo-
státního fi nančního krytí POV. 
Většinu této částky 46 625 mil. 
Kč Krajský výběrový výbor 
rozdělil do celkem 370 projek-
tů souhrnně ve všech dotačních 
titulech. Rezerva 2 mil. Kč, po-

nechaná pro řešení případných 
naléhavých situací, bude rozdě-
lena bezprostředně po nejbliž-
ším zasedání meziresortní řídí-
cí komise POV, pravděpodobně 
do konce června 2003. 
Pokud na jednání této komise 
zazní ještě další, pro vás důle-
žité informace, předáme vám 
je v srpnovém, případně zářijo-
vém Zpravodaji.

 Marie Černá, náměstky-
ně hejtmana a předsedkyně 
krajského výběrového výboru 
POV 
telefon: 564 602 148, e-mail: 
cerna.m@kr-vysocina.cz
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Obce s pověřeným 
obecním úřadem

Počet
okrsků

Počet 
oprávněných

občanů

Vydané 
obálky

Účast
v %

Odevzdané
obálky

Platné 
hlasy 

celkem

Počet hlasů

ANO NE

Ledeč nad Sázavou 6 4 921 2 650 53,85 2 650 2 590 2 014 576

Přibyslav 3 3 115 1 712 54,96 1 712 1 669 1 243 426

Světlá nad Sázavou 9 5 794 3 061 52,83 3 058 2 991 2 254 737

Jihlava 59 40 414 22 403 55,43 22 393 21 837 16 958 4 879

Polná 7 3 852 2 182 56,65 2 182 2 128 1 522 606

Třešť 7 4 718 2 664 56,46 2 663 2 612 1 956 656

Telč 7 4 802 2 733 56,91 2 732 2 651 1 994 657

Humpolec 15 8 882 4 796 54,00 4 796 4 693 3 444 1 249

Kamenice nad Lipou 5 3 349 1 887 56,35 1 887 1 846 1 404 442

Pacov 8 4 184 2 284 54,59 2 281 2 240 1 747 493

Pelhřimov 24 13 074 7 528 57,58 7 523 7 391 5 788 1 603

Počátky 2 2 190 1 323 60,41 1 323 1 302 1 047 255

Hrotovice 2 1 375 745 54,18 745 730 593 137

Jaroměřice nad Rokytnou 8 3 179 1 553 48,85 1 551 1 525 1 155 370

Jemnice 6 3 318 1 752 52,80 1 752 1 728 1 360 368

Moravské Budějovice 11 6 309 3 379 53,56 3 379 3 302 2 611 691

Náměšť nad Oslavou 6 4 103 2 343 57,10 2 342 2 278 1 749 529

Třebíč 39 30 398 17 128 56,35 17 105 16 769 13 019 3 750

Bystřice nad Pernštejnem 15 7 076 3 643 51,48 3 642 3 574 2 636 938

Nové Město na Moravě 15 8 360 4 803 57,45 4 801 4 677 3 659 1 018

Velká Bíteš 9 3 806 2 170 57,02 2 169 2 138 1 679 459

Velké Meziříčí 11 9 165 5 064 55,25 5 060 4 975 3 688 1 287

Žďár nad Sázavou 26 18 749 10 781 57,50 10 776 10 551 8 239 2 312

Podrobnější informace je možné získat na www.volby.cz.

První obcí, která předložila na přebíracím místě výsledky hlasování v obci, byla obec Důl (přebírací místo Pacov), druhý byl okrsek č. 21 
v Pelhřimově a třetí byla obec Moravecké Pavlovice (přebírací místo Bystřice nad Pernštejnem).

Hlasování v kraji Vysočina proběhlo v poklidu. Nejvíce dotazů, které byly směrovány na informační linky krajského úřadu, se týkalo možnosti 
hlasovat mimo obec trvalého pobytu, na číslo okrsku a jeho adresu, a to zejména v obcích, kde se nachází více okrsků a kdy se občané nově 
přistěhovali do obce, dotazy byly i na platnost občanských průkazů a cestovních pasů a na možnost nechat si vyhotovit ve dnech hlasování tzv. 
rychlý občanský průkaz, na způsob úpravy hlasovacího lístku, jak postupovat v případě, kdy oprávněnému občanovi byl vydán hlasovací prů-
kaz za účelem možnosti hlasovat mimo obec trvalého pobytu, ale občan se přesto dostavil do místnosti pro hlasování v místě trvalého pobytu, 
jak postupovat, když osoba byla zapsána do zvláštního seznamu oprávněných občanů, např. z důvodu hospitalizace, výkonu vojenské služby 
apod., ale v den hlasování se přesto dostavila do místnosti pro hlasování v místě trvalého pobytu. 

Na závěr mi dovolte, abych poděkovala všem starostkám a starostům měst a obcí i dalším zaměstnancům městských a obecních úřadů, kteří se 
podíleli na plnění úkolů při organizačně technickém zajišťování referenda a při samotném průběhu hlasování v referendu. V neposlední řadě 
děkuji za spolupráci i zástupcům Českého statistického úřadu, krajské reprezentace Jihlava a jednotlivým členům okrskových komisí. Díky 
jejich rychlé a kvalitní práci byly výsledky hlasování za kraj Vysočina zpracovány jako první v České republice.

 Alena Kuchařová, odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu
telefon: 564 602 258, e-mail: kucharova.a@kr-vysocina.cz
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Obecní úřady, pořizovatelé územněplánovacích dokumentací 
(ÚPD), jsou při projednávání ÚPD povinni jednotlivě obeslat 
na dodejku. Týká se to i dotčených orgánů státní správy. Níže 
uvedený seznam dotčených orgánů státní správy je sestaven pro 
použití na celém území kraje, a proto jej každý pořizovatel musí 
upravit podle konkrétní územní a věcné příslušnosti uvedeného 
orgánu státní správy. 
Krajský úřad kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava
– odbor dopravy a silničního hospodářství (pro silnice I. třídy)
– odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství: úsek ochrany 
lesů (při umisťování rekreace a sportu na PUPFL a vždy pro ÚPD 
obcí III. st.), ochrana vod (pro záplavové území významného vod-
ního toku) 
– odbor kultury a památkové péče (pouze pro národní kulturní pa-
mátky)
– odbor životního prostředí: úsek ochrany přírody (vždy mimo úze-
mí CHKO), orgán ochrany ZPF (vždy mimo obec se sídlem kraje)
Obecní úřady obcí s rozšířenou působností (obce III. st.) dle 
územní příslušnosti:
Magistrát města Jihlavy, Masarykovo nám. 1, 586 01 Jihlava
MěÚ Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo nám. 57, 593 15 Bystři-
ce nad Pernštejnem
MěÚ Havlíčkův Brod, Havlíčkovo nám. 57, 580 01 Havlíčkův Brod
MěÚ Humpolec, Horní nám. 300, 396 22 Humpolec
MěÚ Chotěboř, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř
MěÚ Moravské Budějovice, nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budě-
jovice
MěÚ Náměšť nad Oslavou, Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť 
nad Oslavou
MěÚ Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové 
Město na Moravě
MěÚ Pacov, nám. Svobody 320, 395 18 Pacov
MěÚ Pelhřimov, Masarykovo nám. 1, 393 25 Pelhřimov
MěÚ Světlá nad Sázavou, Náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá 
nad Sázavou
MěÚ Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč
MěÚ Třebíč, Karlovo nám. 55, 674 01 Třebíč
MěÚ Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí
MěÚ Žďár nad Sázavou, nám. Republiky 2, 591 31 Žďár nad Sáza-
vou
Věcná příslušnost obcí III. st.:
– ochrana přírody (vždy mimo území CHKO)
– ochrana ZPF (pouze pro návrhy regulačních plánů a návrhy územ-
něplánovacích podkladů, které vycházejí ze schválených územních 
plánů obce)
– doprava (pro silnice II. a III. třídy)
– ochrana památek (vždy)
– ochrana PUPFL (vždy pro ÚPD obcí I. a II.stupně)
– vodní hospodářství (vždy)
– odpadové hospodářství (vždy)
Ministerstvo dopravy, odbor dopravní politiky, mezinárodních 
vztahů a ŽP, nábř. L. Svobody 12/22, 110 15 Praha 1 (pro dálnice, 
rychlostní komunikace, železnice, letectví, vodní dopravu)
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VII, 
pracoviště Brno, Mezírka 1, 602 00 Brno (vždy) 
Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad: Pelhřimov, U Stínadel 
1317, 393 01 Pelhřimov; Třebíč, Bráfova 1, 674 01 Třebíč; Žďár n. S., 
Žižkova 1, 591 14 Žďár nad Sázavou; Jihlava, Tolstého 15, Jihlava; 

Dotčené orgány státní správy (DOSS)
při projednávání územněplánovací dokumentace obce

Havlíčkův Brod, Štáfl ova 2003, Havlíčkův Brod
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Vrch-
lického 57, 587 25 Jihlava
Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, Ke Skalce 32, 586 04 
Jihlava
Obvodní báňský úřad Brno, Cejl 13, 601 42 Brno
Obvodní báňský úřad Liberec, tř. 1. máje 858/26, 460 01 Liberec
Vojenská ubytovací a stavební správa, Teplého 1899/c, 532 39 Par-
dubice
Vojenská ubytovací a stavební správa, Svatoplukova 84, P. O. Box 
553, 602 00 Brno 2
Vojenská ubytovací a stavební správa, Dvořákova 12, 371 82 České 
Budějovice
Úřad pro civilní letectví ČR, sekce letová a provozní, letiště Ruzyně, 
160 08 Praha 6
Český telekomunikační úřad, Klimentská 27, P. O. Box 02, 225 02 
Praha
Okresní veterinární správa: Sv. Čecha 1, 674 01 Třebíč; Strojírenská 
12/1208, 591 01 Žďár nad Sázavou; Hodějovická 448, 393 01 Pelhři-
mov; Rantířovská 22, Jihlava; Ledečská 2917, Havlíčkův Brod
Správa CHKO Žďárské vrchy, Brněnská 39, 591 01 Žďár nad Sáza-
vou (jen v území CHKO)
Správa CHKO Železné Hory, nám. 317, 538 25 Nasavrky (jen v úze-
mí CHKO)
Seznam dalších orgánů a organizací spolupůsobících při projed-
návání ÚPD (pořizovatel nemá povinnost je obesílat)
Nadřízený orgán územního plánování: Krajský úřad kraje Vysočina, 
odbor územního plánování a stavebního řádu, Žižkova 57, 586 01 
Jihlava 
Územně příslušný stavební úřad
Ostatní úřady a organizace pro DOSS:
Obecní úřady pověřených obcí a obcí s rozšířenou působností (obce 
II. a III. stupně) – ochrana ZPF (vždy)
(Ve smyslu § 18 zák. č. 334/1992 Sb. v platném znění pořizovatel 
v jednotlivých fázích pořizování ÚPD vždy zašle podklady a ozná-
mení pověřenému obecnímu úřadu (II. st.), v jehož správním obvodu 
leží zemědělský půdní fond, který má být příslušným návrhem 
dotčen. Tento orgán ochrany zemědělského půdního fondu návrh po-
soudí, a jelikož není příslušný k jeho vyřízení, postoupí ho se svým 
stanoviskem obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (III. st.). 
Obdobně postupuje obecní úřad obce s rozšířenou působností. Nad 
rámec tohoto zákona doporučujeme současně obeslat oba obecní 
úřady obcí II. a III. st.) 
Povodí Moravy, s. p. Brno, Dřevařská 11, 601 75 Brno
Povodí Vltavy, s. p., Grafi cká 36, 150 24 Praha 5
Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Brno, nám. 
Svobody 8, 601 54 Brno
Ředitelství silnic a dálnic ČR, TÚ Šumavská 33, 659 77 Brno
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Kosovská 10, 586 01 Jihlava
Centrum dopravního výzkumu Praha, Thámova 7, 186 00 Praha 8
České dráhy, divize dopravní cesty, a. s., stavební správa, Nerudova 
1, 772 58 Olomouc
České dráhy, s. o., divize dopr. cesty, o. z., nábř. L. Svobody 12, 
110 14 Praha
České dráhy, s. o., divize dopr. cesty, o. z., stavební správa Praha, 
Italská 45, 120 00 Praha 2
Zemědělská vodohospodářská správa, pracoviště Žďár nad Sázavou, 
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Luční 66, 591 01 Žďár n. Sáz.
Zemědělská vodohospodářská správa Třebíč, Nerudova 5, 674 01 
Třebíč
Zemědělská vodohospodářská správa, územní pracoviště HB, Sme-
tanovo nám. 279, 581 01 Havlíčkův Brod 
Zemědělská vodohospodářská správa, územní pracoviště Pelhřimov, 
U Stínadel 1316, 393 01 Pelhřimov
Zemědělská vodohospodářská správa, územní pracoviště Jihlava, 
Fritzova 4, 586 01 Jihlava
Významní správci inženýrských sítí a ostatní:
Správa vojenské dopravy, Komenského 224, Hradec Králové 
Správa vojenské dopravy Olomouc, třída 1. máje 1, 771 00 Olomouc
Správa a údržba silnic: Jihlavská 1, 591 14 Žďár nad Sázavou; Žiž-
kova 1018, 580 01 Havlíčkův Brod; Hrotovická 1102, 674 01 Třebíč; 
Kosovská 16, 586 01 Jihlava; Myslotínská 1887, 393 01 Pelhřimov 
VaS, a. s., Žďár nad Sázavou, Studentská 1133, 591 21, 591 21 Žďár 
nad Sázavou
Vodovody a kanalizace HB, a. s., Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův 
Brod 
Vodárenská akciová společnost, a. s., Kubišova 1172, 674 01 Třebíč
VODAK Humpolec, s. r. o., Pražská 544, 396 01 Humpolec
Vodárenská akciová společnost, a. s., Žižkova 93, 586 01 Jihlava
JmP, a. s., Brno, Plynárenská 1, 602 00 Brno
Východočeská plynárenská Hradec Králové, a. s., Svatovojtěšská 
2835, 581 01 Havlíčkův Brod 
Jihočeská plynárenská, a. s., Vrbenská 2, 371 47 České Budějovice
JmE, a.s., odbor rozvoje, Lidická 36, 659 44 Brno
Jihočeská energetika, a. s., Lannova tř. 16, 370 49 České Budějovice
VČE Hradec Králové, a. s., Humpolecká 448, 581 01 Havlíčkův 
Brod 
Čepro, a. s., 582 51 Šlapanov u Havlíčkova Brodu
Čepro, a. s., odd. IZ a ÚP, Spálená 5, 111 23 Praha 1
ČEPS, a. s., Elektrárenská 2, 101 52 Praha 10
ČEPS, a. s., provozní správa Morava-jih, Komárovská 12, 617 00 
Brno
Transgas NET, a .s., Sokolovská 4, 120 00 Praha 2
České radiokomunikace, a. s., Skokanská 1, 169 00 Praha 6
Český Telecom, a. s., PPT Jihlava, Sokolovská 1, 586 01 Jihlava
Územní středisko záchranné služby, Vrchlického 61, 586 01 Jihlava
Státní energetická inspekce, územní inspektorát v Brně, Křídlovická 
78, 603 00 Brno
Česká geologická služba – Geofond, Kostelní 26, 170 06 Praha 7

 Jan Strejček, odbor územního plánování a stavebního řádu
telefon: 564 602 197, e-mail: strejcek.j@kr-vysocina.cz

Informace

Přečetli jsme za vás...
V částce 4 Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí s da-
tem vydání dne 29. května 2003 byla publikována směrnice 
Ministerstva fi nancí ze dne 19. května 2003 č. j. 124/43 227/
2003, kterou se upravuje postup obcí a krajů při úhradě výdajů 
spojených s prováděním referenda o přistoupení České repub-
liky k Evropské unii.

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

Zastupitelstvo kraje Vysočina vy-
hlašuje grantové programy z Fondu 
Vysočiny na podporu projektů smě-
řujících 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.

 GIS – II. – program na podporu geoinformatické infrastruktu-
ry, vytváření a kvalifi kovaného užití geoinformací na Vysočině 
(odbor informatiky, RNDr. Jiří Hiess, tel.: 564 602 160, e-mail: 
gis@kr-vysocina.cz)
uzávěrky jednotlivých kol jsou 11. 8. 2003 a 30. 9. 2003 
 Webové stránky MSP – program na podporu rozvoje malého 

a středního podnikání (odbor informatiky, Ing. Táňa Mrázková, 
tel.: 564 602 104, e-mail: mrazkova.t@kr-vysocina.cz)
uzávěrka 1. 9. 2003
 Webové stránky měst a obcí – program na podporu rozvoje 

komunikační infrastruktury
(odbor informatiky, Ing. Táňa Mrázková, tel.: 564 602 104, e-mail: 
mrazkova.t@kr-vysocina.cz)
uzávěrka 1. 9. 2003
 Popularizace informačních technologií – program na podporu 

rozvoje komunikační infrastruktury
(odbor informatiky, Ing. Táňa Mrázková, tel.: 564 602 104, e-mail: 
mrazkova.t@kr-vysocina.cz)
uzávěrka 15. 9. 2003
 Rozvoj mikroregionů – program na podporu projektů venkov-

ských mikroregionů (odbor regionálního rozvoje, Mgr. Dušan 
Vichr, tel.: 564 602 541, e-mail: vichr.d@kr-vysocina.cz) 
uzávěrka 31. 7. 2003 
 Modernizace ubytovacích zařízení – program na podporu 

rozšíření a regenerace skladby lůžek a vybavenosti pokojů uby-
tovacích zařízení vhodných pro venkovský cestovní ruch (odbor 
regionálního rozvoje, Ing. Renata Běhanová, tel.: 564 602 537, 
e-mail: behanova.r@kr-vysocina.cz; Ivana Mahelová, tel.: 564 
602 533, e-mail:  mahelova.i@kr-vysocina.cz). 
uzávěrka 15. 8. 2003 
 Vítejte u nás II. – program na podporu vzniku turistických 

produktů a prezentace mikroregionů (odbor regionálního roz-
voje, Jitka Mattyašovská, tel.: 564 602 537, e-mail: mattyasov-
ska.j@kr-vysocina.cz; Ivana Mahelová, tel.: 564 602 533, e-mail: 
mahelova.i@kr-vysocina.cz). 
uzávěrka 8. 8. 2003 
 Životní prostředí – zdroj bohatství Vysočiny 2003 – program 

na podporu projektů v oblasti environmentální výchovy, vzdě-
lávání a osvěty (odbor životního prostředí, Ing. Jan Joneš, tel.: 
564 602 503, e-mail: jones.j@kr-vysocina.cz) 
uzávěrka 15. 9. 2003 

Výzvy k předkládání projektů a veškeré informace ke granto-
vým programům včetně formuláře žádosti najdete na interne-
tových 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

ZPRAVODAJ
číslo 7/2003 strana 5



Grant GIS v Senožatech
Obce v kraji Vysočina dostaly možnost využít fi nanční pro-
středky Fondu Vysočiny pro budování svých geografi ckých 
informačních systémů (GIS) a ke zpřístupnění informací 
o svém území širokému okruhu čtenářů internetových strá-
nek. Mezi nejlepší zpracovatele grantů GIS patří obec Senoža-
ty. Navštívili jsme starostu obce pana Václava Boháčka a jeho 
kolegy, abychom se na místě přesvědčili, jak jejich informační 
systém podpořený grantem z Fondu Vysočiny funguje. 
Internetové stránky na adrese http://www.senozaty.cz/
mapy/gis.php slouží obyvatelům obce, obecnímu úřadu, 
přijíždějícím turistům, zkrátka komukoliv s přístupem na 
internet. Technické řešení umožňuje používat data ze vzdá-
lených serverů pomocí technologie webových mapových slu-
žeb (WMS). Kdokoli tak vedle mapy obce uvidí např. mapu
1:5 000 z datového skladu Ústavu pro hospodářskou úpravu 
lesů v Brandýse nad Labem nebo mapu všech obcí Vysočiny 
uloženou a aktualizovanou v GIS krajského úřadu v Jihlavě. 
Myslíte si, že GIS je jenom pro technicky zdatné a solventní 
jedince? Grantový projekt Nízkorozpočtové pracoviště GIS 
obce v Senožatech dokazuje, že existují cesty, jak se ke GIS dostat a zbytečně neutrácet. Klíčem k úspěšnému řešení je dělba práce 
a rozložení fi nanční zátěže. Výsledky dosažené na obci Senožaty dělají čest mikroregionu Zálesí i celé Vysočině.

Jiří Hiess, odbor informatiky, telefon: 564 602 160, e-mail: hiess.j@kr-vysocina

Odbor informatiky

Ve vědomí lidstva i jednotlivce 
je existence vojenské služby 
zakotvena jako samozřejmost. 
V průběhu dějin byla vojska vy-
tvářena různým způsobem, od 19. 
století však ve většině evropských 
zemí převládla povinná vojenská 
služba, týkající se zásadně všech 
tělesně a duševně k ní způsobi-
lých mužů. 
Branná povinnost úzce souvisí se 
současným uspořádáním světové-
ho společenství složeného z velké-
ho počtu svrchovaných (suverén-
ních), převážně národních států. 
Z toho zásadně vyplývá mimo 
jiné i nezbytnost ochrany státního 
území a jeho obyvatel, a tudíž 
i nezbytnost existence branných 
sil. Za současného stavu se povin-
ná vojenská služba jeví jako ne-
zbytná pro zajištění samostatnosti 
a bezpečnosti jednotlivých států. 
Je součástí jejich právního řádu 
a většinou je zakotvena přímo 
v Ústavě jako zákoně nejvyšším. 

Odmítnutí služby se zbraní
aneb Právo na zařazení k výkonu civilní služby

Tak tomu bylo i v Československé 
republice. Její Ústava z r. 1920 
v § 127 jako jedinou povinnost 
občanů stanovila, že „každý 
způsobilý státní občan je povinen 
podrobit se vojenskému výcviku 
a uposlechnout výzvy k ochraně 
vlasti“. 
Brannou povinnost stanovily 
i ústavy pozdější z r. 1948 a z r. 
1960, branný zákon č. 92/
1949 Sb., i nyní platný zákon 
č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné 
povinnosti a o vojenských správ-
ních úřadech (branný zákon). 
K nejpronikavějším a nejčastěj-
ším změnám branného zákona 
došlo po listopadu 1989, kdy se 
na brannou povinnost začalo po-
hlížet i se zřetelem k základním 
právům a svobodám člověka, 
které se po II. světové válce po-
stupně, avšak stále pronikavěji 
stávaly součástí mezinárodního 
i vnitrostátního práva. 
Přestože podle mezinárodního 

práva je dnes možnost vedení 
války podstatně omezena a oz-
brojené síly lze použít jen v rámci 
vojenských opatření, nejsou války 
ojedinělým jevem. Tím přetrváva-
jí i problémy spojené s výkonem 
vojenské služby, která se jako 
zákonem stanovená povinnost 
může dostat do rozporu s někte-
rými mezinárodně uznávanými 
lidskými právy, zejména pak 
s právem na svobodu myšlení, 
svědomí a náboženství, právě tak 
jako s právem na život. 
Z mezinárodních úmluv vyplývá, 
že povinná vojenská služba právě 
tak jako alternativní služba, kte-
rá ji nahrazuje, není považována 
za „nucenou ani povinnou práci“, 
a že nic neukládá státům povin-
nost uznat odmítání vojenské 
služby z důvodů svědomí. Pokud 
stát uznává možnost odmítnutí 
povinnosti výkonu vojenské 
služby, neznamená to zproštění 
jakékoliv služby vůbec. Namísto 

povinné vojenské služby, kterou 
občan odmítne, nastupuje povin-
ná alternativní (civilní) služba. 
I když povinná vojenská služba 
byla a stále je tvrdě vynucová-
na, nemohla být přehlédnuta 
skutečnost, že se za všech dob 
vyskytovali jedinci (i celá spole-
čenství), kteří odmítali vojenskou 
službu z důvodů svědomí nebo 
přesvědčení, jež jim bránilo ve 
výkonu služby, která je v kraj-
ním případě spojena s vědomým 
zabíjením lidských bytostí. Přes 
snahy na mezinárodním poli 
o prosazení práva na odmítnutí 
povinné vojenské služby právo 
na alternativní (civilní) službu 
jako takové nebylo dosud vý-
slovně pojato mezi mezinárod-
ně uznaná lidská práva. Lze je 
pouze nepřímo vyvozovat z práva 
na svobodu svědomí. 
Naproti tomu se záhy po skon-
čení II. světové války začalo 
v některých západoevropských 
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Změna důležitých zákonů
v oblasti školství

Odbor školství, mládeže a sportu upozorňuje, že dne 12. června 
2003 vyšel ve Sbírce zákonů ČR zákon č. 181/2003 Sb., kterým 
se mění zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve 
školství, ve znění pozdějších předpisů. Současně vyšel zákon č. 
182/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě 
základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (škol-
ský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Zákon č. 181/2003 Sb. se dotýká především ustanovení o obec-
ních školách, zákon č. 182/2003 Sb. ustanovení o církevních 
školách.

Eva Herzánová, odbor školství, mládeže a sportu
telefon: 564 602 279, e-mail: herzanova.e@kr-vysocina.cz

V zasedací místnosti B 3.16 
Krajského úřadu kraje Vysočina 
se dne 14. 5. 2003 uskutečnilo 
základní šetření ke zpracování 
lesních hospodářských plánů. 
Zúčastnili se jej zástupci měst 
a obcí a další zástupci vlastní-
ků, orgány státní správy lesů 
a ochrany přírody a zpracovatel 
lesních hospodářských plánů. 
Účelem setkání bylo projednání 
předběžné zprávy k základnímu 
šetření se zapracováním připo-
mínek zúčastněných. 
Tímto aktem byl spuštěn proces 
vyhotovení lesních hospodář-
ských plánů, které budou před-
loženy do konce února příštího 
roku ke schválení orgánu státní 
správy lesů Krajského úřadu 
kraje Vysočina. Jedná se o les-
ní majetky ve vlastnictví nebo 
nájmu těchto subjektů: Lesní 
družstvo obcí Ledeč n. S., Lesní 
družstvo Chraňbož, Město Hum-
polec, Město Světlá n. S., Lesy 
rytíře Stanglera, v. o. s., Lesní 
hospodářství bratří Tůmů, Město 

Základní šetření předejde 
konfl iktům

Ledeč n. S., Obec Ovesná Lhota, 
Obec Sázavka, Obec Vlkanov, 
Obec Kynice, Obec Číhošť, 
Obec Horní Paseka, Obec Bojiš-
tě, Obec Kaliště, Obec Budíkov, 
Obec Proseč, Obec Horní Rá-
potice, Obec Ježov, Obec Čejov, 
Obec Hněvkovice, Obec Píšť, 
Obec Hořice a Obec Herálec. 
Lesní hospodářské plány jsou 
nástrojem vlastníka a orgán 
státní správy lesů jako schvalující 
správní orgán při jejich schva-
lování dohlíží na dodržování 
jednotlivých zákonných usta-
novení. Vyhotovují se zpravidla 
s platností na dobu deseti let. Při 
základním šetření si zúčastnění 
uplatní své připomínky a poža-
davky, čímž se předejde konfl ikt-
ní situacím, jejichž důsledkem by 
mohlo být přepracovávání lesní-
ho hospodářského plánu.

 Petr Bureš, odbor lesního 
a vodního hospodářství a země-
dělství
telefon: 564 602 204, e-mail:
bures.p@kr-vysocina.cz

Letos potřetí se krajští radní 
setkali s poslanci a senátory 
kraje Vysočina, aby společně 
prodiskutovali aktuální téma-
ta. Pracovní setkání proběhlo 
v pondělí 16. června dopoledne 
v prostorách sídla kraje.
Radní informovali přítomné 
o vývoji návrhu zákona o rozpoč-
tovém určení daní, o fi nančních 
problémech nemocnic v kraji 
Vysočina a také o přípravě no-
vého školského zákona. Zároveň 
všechny požádali, aby podpořili 
jejich žádost při jednáních u mi-
nistryně zdravotnictví na řešení 
situace radioterapeutického 
oddělení v jihlavské nemocnici, 
lineárního urychlovače. Tuto 

Krajští zastupitelé žádají
ministryni o urychlené řešení 

havarijní situace
pondělní žádost radních umoc-
nili krajští zastupitelé, zasedající 
v úterý 17. června 2003. Ti ape-
lují na ministryni zdravotnictví 
Marii Součkovou, aby urychleně 
řešila havarijní situaci radiotera-
peutické péče v kraji Vysočina. 
Ministerstvo zdravotnictví si 
ponechalo veškeré fi nanční 
prostředky na investice a také 
pravomoc rozhodovat o přístro-
jovém vybavení nemocnic. Kraje 
jsou opakovaně upozorňovány, 
že otázka přístrojového vybavení 
nemocnic jim nepřísluší.

 Radka Burketová, odbor se-
kretariátu hejtmana
telefon: 777 750 123, e-mail:
burketova.r@vysocina.cz

státech vážně uvažovat o tomto 
problému a možnost odmítnout 
výkon povinné vojenské služby 
se dříve či později stala součástí 
právních řádů v řadě států. Např. 
ve Spolkové republice Německo 
je právo na odmítnutí služby ve 
válce z důvodů svědomí obsaženo 
již od r. 1949 v ustanovení o svo-
bodě víry a vyznání. 
V našem právním řádu se právo 
odmítnout výkon povinné vo-
jenské služby poprvé objevilo 
14. března 1990 přijetím zákona 
č. 73/1990 Sb., o civilní službě. 
Ten navázal na výše uvedené 
mezinárodní úmluvy o lidských 
právech tím, že uznal právo ob-
čana odmítnout výkon povinné 
vojenské služby (z důvodů ná-
boženského vyznání nebo mo-
rálního přesvědčení). Toto právo 
bylo později zakotveno v Listině 
základních práv a svobod (dále 
jen LZPS), vyhlášené usnesením 
předsednictva České národní rady 
č. 2/1993 Sb., jako součásti ústav-
ního pořádku České republiky. 
Ústavní pořádek České Repub-
liky (zákon č. 1/1993 Sb., Ústava 
České republiky ani LZPS) na 
rozdíl od všech předchozích 
ústav našeho státu z r. 1920, 
1948 a 1960 poprvé neobsahoval 
ústavní ustanovení o povinné 
vojenské (branné) službě občanů 
(všeobecné branné povinnosti). 
Branná povinnost byla do ústav-
ního pořádku České republiky 

znovu zavedena dnem 29. května 
1998 ústavním zákonem č. 110/
1998 Sb., o bezpečnosti České 
republiky. Přesto však LZPS 
jako součást ústavního pořádku 
předpokládala povinnou vojen-
skou službu. Ústavní základ práva 
na odmítnutí povinné vojenské 
služby je tedy nutno hledat v čl. 
15 odst. 3 LZPS, která je součástí 
ústavního pořádku České republi-
ky na základě Usnesení předsed-
nictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vy-
hlášení listiny základních práv 
a svobod jako součásti ústavního 
pořádku ČR. Úzce souvisí i čl. 9 
LZPS, který se zmiňuje o vojen-
ské službě nebo jiné službě stano-
vené zákonem namísto povinné 
vojenské služby. 
Dosavadní vývoj možnosti od-
mítnout povinnou vojenskou 
službu z důvodů svědomí nebo 
náboženského vyznání byl 
ukončen přijetím zákona č. 18/
1992 Sb., o civilní službě, ve 
znění pozdějších předpisů. Prá-
va a povinnosti občanů souvise-
jící s nástupem výkonem civilní 
služby a právní postavení orga-
nizací, v nichž je civilní služba 
vykonávána, budou podrobněji 
popsány v navazujících článcích 
v dalších číslech.

Michal Šandera, odbor sociál-
ních věcí a zdravotnictví,
telefon: 564 602 814, e-mail:
sandera.m@kr-vysocina.cz

Odbor školství,
mládeže a sportu
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Jak úspěšně čerpat fi nance z Evropské unie
Objem fi nancí, který můžete získat, je velký

Se vstupem ČR do EU se sub-
jektům kraje Vysočina otevřou 
možnosti čerpání fi nančních 
prostředků ze strukturálních 
fondů EU a Fondu soudržnosti. 
Podmínkami úspěšného čerpání 
je:
– zpracování dostatečného počtu 
kvalitních projektů, jejichž nosi-
teli budou: kraj, obce, soukromý 
i neziskový sektor
– zajištění dostatečného objemu 
fi nančních prostředků potřeb-
ných na kofi nancování.
Objem fi nančních prostředků, 
které může náš kraj získat, je 
velký, ale času na přípravu pro-
jektů není nazbyt. Pracovníci 
odboru regionálního rozvoje 
připravili Akční plán na zvýšení 
absorpční kapacity pro čerpání 
fondů EU, který navrhuje systém 
postupných kroků v časové řadě 
od června 2003 do září 2004, 
kdy se předpokládá podání 
prvních projektů do strukturál-
ních fondů. Systém však tímto 
termínem nekončí, měl by být 

ve stejné či mírně modifi kova-
né podobě udržitelný pro celé 
programové období 2004–2006. 
V tomto článku se zaměříme 
zejména na výčet postupných 
kroků a rámcový popis jednot-
livých činností. 
Celkem budeme moci podávat 
projekty do osmi oblastí, a to: 
venkov, doprava, zemědělství, 
životní prostředí, lidské zdroje, 
informační technologie, prů-
mysl a podnikání, cestovní ruch 
a kultura. Jednotlivé oblasti pod-
pory budou průběžně podrobněji 
popisovány v naší stálé rubrice. 
V průběhu měsíce června 
letošního roku dojde prostřed-
nictvím regionálních médií 
ke zveřejnění výzvy s cílem 
nalézt spolupracovníky (jed-
notlivce či organizace) na sběr 
projektových záměrů v kraji 
Vysočina za účelem vybudování 
databáze projektových záměrů 
a jejich budoucí podpory z fondů 
EU. Zájemci si již při přihlašo-
vání zvolí oblast podpory, na 

kterou soustředí svoji pozornost 
při sběru projektových záměrů.
Následně v průběhu měsíce srp-
na a září začne probíhat cyklus 
školení o náležitostech projektu, 
o tom, jak má být zpracován, 
aby se mohl ucházet o podporu 
ze strukturálních fondů EU. 
Spolupracovník se dozví, co je 
to projektová fi še, jaké obsahuje 
projekt položky, co a jak se má 
vyplňovat a jakým způsobem se 
sestavuje logický rámec (logfra-
me). Cyklus školení bude spolu-
pracovníkům poskytnut zdarma. 
Ke konci měsíce září se vyhlásí 
zároveň osm grantových pro-
gramů dle jednotlivých oblastí 
podpory na sběr a zpracování 
projektových záměrů do fondů 
Evropské unie. Upřednostnění 
budou právě ti žadatelé, kteří 
prošli letním tréninkem a u nichž 
bude předpoklad, že nejlépe splní 
potřebné požadavky. Následně 
začne probíhat v terénu pro-
střednictvím spolupracovníků 
sběr projektových záměrů, jejich 

zpracování do formy projektové 
fi še a tabulky logického rámce. 
Za každý sesbíraný projekt ob-
drží spolupracovník při splnění 
všech požadavků fi nanční částku 
ve výši cca 5 000,- Kč. 
Od měsíce ledna 2004 bude pro-
bíhat vyhodnocení projektů dle 
míry pravděpodobnosti získání 
dotace z fondů EU – na zákla-
dě kritérií: soulad s politikou 
EU a kraje (dáno operačními 
programy a PRKem), reálnost 
a udržitelnost záměru, schopnost 
žadatele projekt kofi nancovat. 
Následně se projekty zavedou 
do monitorovacího systému 
(speciální software vytvořený 
pro tento účel). Projekty s nej-
vyšším hodnocením (nejvyšší 
mírou pravděpodobnosti na 
získání dotace) obdrží poté sou-
středěnou podporu odborných 
pracovníků kraje, RRAV, popř. 
dalších expertních kapacit tak, 
aby v okamžiku předložení spl-
ňovaly přísná kritéria výběrové-
ho řízení. Tato podpora by měla 

Vysočina a Evropská unie

Krajský úřad kraje Vysočina 
uspořádal ve spolupráci s Hasič-
ským záchranným sborem kraje 
Vysočina druhý ročník Dne 
otevřených dveří, který proběhl 

Den otevřených dveří se opět vydařil
ve čtvrtek 12. června od 10.00 
do 17.00 hodin. I letos se nesl 
v charitativním duchu. Radní 
kraje si v tento den zahráli opět 
v kostky, a to podle pravidel – za 

jeden hozený 
bod zaplatit sto 
korun. Celkem 
tak vhodili do 
kasičky 10 400 
korun. Částka 
vybraná za ce-
lý den činila 
11 912 korun. 
Finance budou 
rozděleny do 
dvou zařízení, 
která vybrala 
Rada kraje Vy-

sočina. Jedná se o Občanské 
sdružení Trojka Havlíčkův Brod 
a Okresní organizaci Sdružení 
pro pomoc mentálně postiženým 
Třebíč.
Velký úspěch měly prezentace 
některých odborů krajského 
úřadu. Například dojení kraviček 
odboru lesního a vodního hos-
podářství a zemědělství, počíta-
čový kvíz odboru informatiky, 
tlak a cukr v krvi měřil odbor 
sociálních věcí a zdravotnictví, 
odbor sekretariátu hejtmana psal 
na historických strojích. Odbor 
kultury a památkové péče požá-
dal o prezentaci Horácké divadlo 
Jihlava, jehož je kraj zřizovate-
lem, a k vidění tak byly ukázky 

výroby paruk a vousů. Návštěv-
níci měli také možnost projít 
si celé sídlo kraje v doprovodu 
průvodců, studentů Školy ekono-
miky a cestovního ruchu Jihlavy. 
Naprostým vyvrcholením pak 
byla nádherná módní přehlídka 
Střední průmyslové školy textilní 
Jihlava a Jaroslavy Sedláčkové. 
Zaměstnanci odboru sekretari-
átu hejtmana, kteří celou akci 
připravili a koordinovali, byli 
s výsledným efektem celého dne 
spokojeni. Sídlo navštívilo okolo 
osmi set hostů.

 Radka Burketová, odbor se-
kretariátu hejtmana
telefon: 777 750 123, e-mail:
burketova.r@vysocina.cz
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Nelekejte se problematiky čerpání peněz z Evropské unie
Občané ČR o víkendu vyslovili 
svůj souhlas se vstupem ČR do 
EU. V případě, že parlamenty 
všech členských států EU ra-
tifi kují Smlouvu o přistoupení 
z Atén, stane se ČR právoplat-
ným členem EU. Od tohoto 
data budeme muset nejen dostát 
všem povinnostem, ale budeme 
mít možnost požívat všech práv 
a výhod, které ze členství v EU 
plynou.
V naší pravidelné rubrice se vám 
pokusíme přiblížit rámec mož-
nosti čerpání prostředků z fondů 
EU, které budou k dispozici pro-
regionální rozvoj. Pokud by vás 
podrobněji zajímala některá spe-
cifi cká oblast, jako např. možnost 
čerpání fi nančních prostředků 
na dopravu, v zemědělství nebo 
na kulturní akce v kraji, obraťte 
se, prosím, na nás. My se poku-
síme vám požadovanou infor-
maci zprostředkovat v některém 
z příštích Zpravodajů. 
A teď již k samotné možnosti 
čerpání prostředků z fondů EU. 
EU ve svých nařízeních přesně 
defi nuje typy činností, které pod-
poruje, a za tímto účelem zřídila 
příslušné fondy. 
Nejvýznamnější podíl ohledně 
výše fi nančních objemů předsta-
vují tzv. strukturální fondy. Jedná 
se o Evropský fond regionálního 
rozvoje, Evropský sociální fond, 
Evropský zemědělský orientační 
a záruční fond a Finanční nástroj 
pro orientaci rybářství. Subjekty, 
které mohou požádat o příspě-
vek, se liší podle jednotlivých 
strukturálních fondů,a dokonce 
podle jednotlivých opatření. Bu-

deme se jim proto věnovat v ně-
kterém z dalších článků zaměře-
ných na příslušný sektor. Bude se 
jednat o rozvoj lidských zdrojů, 
podporu průmyslu a podnikání, 
životní prostředí, dopravu, ze-
mědělství, venkov, cestovní ruch 
a informační technologie.
Intenzita a typy podporovaných 
projektů ze strukturálních fon-
dů se řídí hospodářskou úrovní 
regionů. Základním kritériem je 
výše HDP/obyv.
Samostatným fondem, který 
může významně přispět na vel-
ké investiční projekty z oblasti 
dopravy a životního prostředí, je 
tzv. Fond soudržnosti. Minimál-
ní výše příspěvku z tohoto fondu 
musí být 10 mil. euro, přičemž 
příspěvek představuje maximál-
ně 75 % nákladů celého projektu. 
Další významnou složkou, ze 
které je možné spolufi nancovat 
vaše projekty, jsou tzv. Inicia-
tivy Společenství. V současné 
době jsou 4: INTERREG 
(meziregionální, mezinárodní 
a přeshraniční spolupráce), 
LEADER (venkov a zeměděl-
ství), EQUAL (rovné příleži-
tosti) a URBAN (rozvoj měst). 
Do r. 2006 bude ČR zapojena 
pouze do iniciativy INTERREG 
a EQUAL.
Pro doplnění uveďme, že jsou 
k dispozici i další programy, ze-
jména z oblasti vzdělávání, jako 
je např. Socrates, Leonardo da 
Vinci apod.
Ti, kteří chtějí o fi nanční pří-
spěvek ze strukturálních fondů 
požádat, se musí řídit principy 
defi novanými pro jejich čerpání. 

Jsou to principy koncentrace, 
partnerství, programování, do-
plňkovosti, monitorování a vy-
hodnocování.
Princip programování v praxi 
znamená, že stát, resp. region, 
který má zájem ucházet se 
o fi nanční prostředky, musí 
vypracovat programový doku-
ment. Ten defi nuje podporovaná 
opatření, jejich fi nancování pro 
jednotlivé roky v delším časo-
vém horizontu a také defi nuje 
např. všechny subjekty, které na 
projekty fi nančně přispějí. 
V ČR byl za tímto účelem vy-
pracován Národní rozvojový 
plán pro r. 2004–2006, v jehož 
rámci jsou pak zpracovány pro-
gramové dokumenty pro rozvoj 
lidských zdrojů, podporu prů-
myslu a podnikání, zeměděl-
ství, infrastrukturu a společný 
programový dokument pro 
jednotlivé regiony (Společný 
regionální operační program). 
Programové dokumenty jsou 
k dispozici tak, jak byly schvá-
leny vládou ČR. Je však nutné 
brát v úvahu, že se jedná o ná-
vrh ČR a výsledná podoba pro-
gramových dokumentů, tj. typy 
podporovaných aktivit a na ně 
alokované výše příspěvků z EU, 
bude předmětem vyjednávání 
mezi ČR a EU.
ČR musí samozřejmě zajistit 
i takový právní rámec, který za-
jistí rovné podmínky pro všech-
ny zúčastněné. V současné době 
se jedná zejména o právní úpra-
vu zadávání veřejných zakázek, 
návrh zákona je právě projedná-
ván v Parlamentu ČR.

V rámci přípravy na čerpání pro-
středků z EU může ČR využít 
předvstupní programy PHARE, 
ISPA a SAPARD. Prostředky 
z programu SAPARD byly již 
vyčerpány. Program Phare, a to 
jak přeshraniční (CBC), tak ná-
rodní, bude vyhlášen ve svých 
posledních kolech. Národní 
program Phare podpoří 1–2 
opatření z operačních programů 
Rozvoj lidských zdrojů, Podpora 
průmyslu a podnikání a Společ-
ného regionálního operačního 
programu. Do programu ISPA 
je stále možné podávat žádosti 
o fi nancování velkých projektů 
z oblasti životního prostředí 
a dopravy.
Na závěr bych ještě rád dodal, 
že většina prostředků z EU bude 
alokována na principu refi nanco-
vání, tzn. že žadatel nejprve za-
platí veškeré náklady na projekt 
a příspěvek z fondů EU mu bude 
vyplacen až na základě zaplace-
ných faktur.
Pokud jste neporozuměli někte-
rému z pojmů, nelekejte se této 
problematiky, v našich dalších 
článcích se vám pokusíme celou 
věc osvětlit tak, aby byl na Vy-
sočině dostatek předkladatelů 
kvalitních projektů, které mohou 
získat příspěvek z evropských 
peněz. Některé z údajů jsou také 
k dispozici na www.kr-vysoci-
na.cz > Úřední deska > Odbor 
regionálního rozvoje > Přípra-
va na čerpání fondů EU.

 Martin Černý, odbor regio-
nálního rozvoje
telefon: 564 602 358, e-mail:
cerny.m@kr-vysocina.cz

Vážení čtenáři, chcete-li se ak-
tivně zapojit do rozvoje našeho 
kraje prostřednictvím sběru 
projektových záměrů, přihlašte 
se, prosím, ihned po zveřejnění 
výzvy. Čím více projektů se nám 
podaří realizovat za podpory 
zdrojů EU, tím zřetelnější bude 
ekonomický růst našeho kraje.

 Martin Černý, odbor regio-
nálního rozvoje
telefon: 564 602 358, e-mail:
cerny.m@kr-vysocina.cz

formační a poradenskou, posky-
tovali by informace komukoli, 
kdo se na ně obrátí s jakýmkoli 
problémem ohledně projektu či 
problému, kde získat prostředky 
z fondů EU. Jejich úkolem bude 
také doplňovat průběžně indiká-
tory rozvoje daného území obcí 
III, které se stanou součástí studie 
analýzy výchozího stavu. Důraz 
je kladen zejména na důsledný 
monitoring. Studie pro jednotlivé 
obvody obcí III se začne zpraco-
vávat na podzim letošního roku. 

šance. V tom případě budeme 
hledat jiný zdroj. 
Od ledna roku 2004 začne 
v našem kraji působit síť pro-
jektových manažerů v obcích se 
sídlem III. Tito manažeři budou 
vybráni, pokud je to možné, 
z místních lidí, kteří znají da-
nou lokalitu a požívají důvěry 
místních samospráv i dalších 
subjektů. Manažeři by se podíleli 
na aktualizaci databáze projektů 
a na jejím dalším rozšiřování. 
Zastupovali by zejména roli in-

zahrnovat i dotaci na přípravu 
projektové dokumentace (jedná 
se spíše o investici s vysokou 
mírnou návratnosti). Projekty, 
které budou vyžadovat delší 
přípravnou fázi (např. síťování 
projektů v rámci kraje, úpravu 
majetkových poměrů žadatelů 
vůči zhodnocovaným majet-
kům atd.), budou předloženy 
později. V rámci předběžného 
hodnocení budou identifi ková-
ny i takové projekty, které bu-
dou z hlediska podpory EU bez 
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Společnost AQUA PROCON, 
s. r .o. Brno (dále AQUA PRO-
CON) jako zhotovitel Plánu 
rozvoje vodovodů a kanalizací 
kraje Vysočina (dále jen PRV-
KUK) v současné době provádí 
zjišťování informací a podkladů 
týkající se: 
– stávajícího stavu vodovodů, 
kanalizací a ČOV
– výhledového stavu (územních 
plánů, rozvojové dokumentace 
všech stupňů)
– návrhů na rekonstrukce ob-
jektů (o velikosti nad 2 000 
ekvivalentních obyvatel, kte- 
rých by se týkala možnost 
čerpání fi nančních prostředků 
z fondů EU).
Společnost AQUA PROCON 
zpracovává PRVKUK postupně 
po jednotlivých okresech kraje 
v pořadí Žďár nad Sázavou, 
Třebíč, Jihlava, Havlíčkův 
Brod, Pelhřimov. Část okresu 
Havlíčkův Brod a celý okres 
Pelhřimov bude jako subdoda-
vatel zpracovávat a prokazo-
vat se pověřením společnosti 
AQUA PROCON společnost 

Kraj žádá obce a města 
o spolupráci

při pořizování dat
Vodohospodářský rozvoj a vý-
stavba, a. s. Praha 5- Smíchov. 
Krajský úřad kraje Vysoči-
na, odbor lesního a vodního 
hospodářství a zemědělství, 
se obrací tímto na všechny 
obce a města kraje Vysočina 
se žádostí o spolupráci při 
pořizování dat nutných pro 
zpracování PRVKUKu. 
S ohledem na tuto skutečnost 
proto žádáme o spolupráci 
a poskytnutí potřebných údajů 
a podkladů zhotoviteli, např. 
územně plánovací dokumen-
tace obcí, generelů vodovodů 
a kanalizací obcí, projektových 
dokumentací plánované výstav-
by v oblasti veřejných vodovo-
dů, kanalizací a ČOV.
Kontaktním pracovníkem za 
Krajský úřad kraje Vysoči-
na je Iva Olšanová, telefon: 
564 602 266, e-mail: olsano-
va.i@kr-vysocina.cz.

 Petr Bureš, odbor lesního 
a vodního hospodářství a ze-
mědělství
telefon: 564 602 204, e-mail: 
bures.p@kr-vysocina.cz

Drobná architektura
je cílem zlodějů

 rozmanitost 
Architektonické památky v kra-
jině, tj. drobné terénní památky 
a stavby v krajině, drobná krajinná 
architektura, kříže a křížky, kap-
ličky, boží muka, křížové cesty, 
milníky, pranýře a menhiry, stály 
dlouhou dobu na okraji zájmu spo-
lečnosti i památkové péče, a staly 
se tak jednou z nejvíce ohrožených 
kategorií kulturního dědictví. Vět-
šinou nejsou chráněny ve smyslu 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní pa-
mátkové péči, ani nejsou zapsány 
v Ústředním seznamu kulturních 
památek ČR. Evidence odborných 
organizací státní památkové péče 
totiž zachycuje především objekty, 

které jsou kulturními památkami 
ve smyslu výše uvedeného zákona. 
Přestože nejstarší dochované soli-
tery můžeme datovat do středově-
ku a mimořádné množství těchto 
památek tvoří nedílnou součást 
našeho životního prostředí, nebyly 
až na výjimky v minulosti chápá-
ny jako předměty uměleckohisto-
rické hodnoty, ale většinou pouze 
jako běžné religiózní a orientační 
body v krajině bez nároku na 
památkovou ochranu. Unikaly 
rovněž pozornosti při realizaci 
velkých soupisových akcí minu-
losti. Přitom význam drobných 
památek v kontextu kulturní kraji-
ny je nezastupitelný a lze jej chápat 

v několika kategoriích. Tradičně je 
vnímána jejich estetická hodnota, 
zároveň jsou však tyto památky 
nositeli duchovního a emocionál-
ního náboje. 
 používaný materiál

Drobné památky můžeme po-
suzovat z hlediska materiálu, 
výtvarného vývoje, funkce. Nej-
běžnějším materiálem památek 
v krajině byl kámen. Nejčastější 
jsou kamenné solitery z nejrůz-
nějších druhů kamene, tesaného 
podle schopností kameníka či 
sochaře na objednávku ve shodě 
se slohovými kritérii, která mají 
tendenci k historismu. Dalšími 
materiály drobných památek jsou 
vedle dřeva také cihlová či smí-
šená zdiva, kovy (kované a lité 
kříže), ale i pálená hlína a různé 
kombinace těchto materiálů. 
 historický vývoj

Vývojovou řadu zahajují památ-
ky pravěké, patřící vesměs mezi 
památky archeologické. Památky 
s křesťanským kultem tvoří členi-
tou skupinu, jejíž výskyt začíná ve 
středověku, vrcholí v raném no-
vověku a plynule pokračuje přes 
baroko do 19. stol. s dozníváním 
ve 20. stol. Doprovázejí je raně 
novověké památky světské, které 
jsou výrazem právních institutů 
a topografi cké orientace v terénu 
(hranice, kamenné smírčí kříže, 
orientační monumenty-rozcest-
níky, triangulace). Od 19. stol. 
převažují monumenty národní 
a vojenské, které připomínají pa-
mátná místa bojů. 
 drobné památky v evropských 

zemích
Ve struktuře evropského kulturní-
ho dědictví jsou drobné památky 
chápány vesměs jako součást 
krajiny, která se dostává do centra 
pozornosti až koncem 60. let 20. 
století. Refl exe jejich významo-
tvorné funkce se však objevuje 
již koncem 19. století v souvislosti 
s národními tendencemi tehdej-
ších národních obrození a s pro-
jekcemi historie do krajiny. Tyto 
„stopy“ historie v krajině, které 
byly fi xovány právě formou drob-
ných chtěných památek, začlenily 
i ostatní drobné památky, jež 
vznikaly nezávisle na těchto ten-
dencích, do sítě, vytvářející základ 
pro jejich zhodnocení. Ve srovnání 
s předchozími staletími vzniklo ve 
dvacátém století relativně málo 
drobných památek, jistý zenit 

zájmu o starší drobné památky, 
a dokonce o tvorbu nových souvisí 
se vznikem samostatné Českoslo-
venské republiky.
 Právní úpravy evropských 

zemí v oblasti péče o drobné 
památky
Tyto úpravy jsou různým způso-
bem začleněny nejen do tematiky 
ochrany památek a památkové 
péče, ale jsou propojeny s ostat-
ními stupni právního systému 
jednotlivých zemí podle toho, 
jak je hodnota památky chápána. 
Obecně lze říci, že drobné pa-
mátky v krajině požívají ochrany 
spíše morální než legislativní a pé-
če o jejich zachování je svěřena 
převážně regionálním orgánům 
nižší úrovně. 
Vývojový trend směřuje u většiny 
zemí k deklaratornímu seznamu 
národních památek, městských 
a venkovských rezervací a chráně-
ných celků. V některých zemích je 
otázka drobných památek řešena 
v souvislosti s komunikacemi 
a případně se silničním zákonem. 
Vesměs je však i drobná památka 
chápána jako nemovitost a její 
obnova je řešena v souvislosti se 
stavebním zákonem, územním 
plánem apod. 
 ohrožení drobných památek

V současné době je alarmující 
nárůst počtu krádeží těchto pa-
mátek, které se nacházejí ve volné 
přírodě a stávají se cílem zlodějů. 
V případě, že jsou tyto památky 
odcizeny, je neocenitelným po-
mocníkem při pátrání po nich 
existence fotodokumentace s pří-
padnou bližší identifi kací těchto 
předmětů. Proto je velmi žádoucí 
provádět odpovědnými subjekty 
fotodokumentaci těchto předmětů 
spolu s jejich základní identifi kací 
a spolupracovat přitom s orgány 
státní památkové péče a odbor-
nou organizací památkové péče. 
Zároveň tyto informace mohou 
sloužit pro potřeby orgánů státní 
památkové péče, např. jako jeden 
z pramenů při vedení seznamu 
kulturních památek, při moni-
torování ohrožených kulturních 
památek, nebo mohou být také 
podkladem pro podání návrhu na 
prohlášení některých hodnotných 
objektů za kulturní památku. 

 Vít Hrbek, odbor kultury a pa-
mátkové péče
telefon: 564 602 351, e-mail:
hrbek.v@kr-vysocina.cz
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Radonový program v otázkách a v odpovědích
Tentokrát k vyhlášce MF ČR 
č. 107/2003 Sb., o podílu kraj-
ských úřadů na rozdělování 
dotací na zjištění rizika vyplý-
vajícího z přítomnosti radonu 
a jeho dceřiných produktů ve 
vnitřním ovzduší staveb a ve 
vodách pro veřejné zásobová-
ní a na přijetí opatření s tím 
spojených.
Změna státoprávního uspořá-
dání vnesla i radikální změnu 
do Radonového programu ČR, 
který ve všech směrech musel 
být přetransformován do právní 
podoby, která od základu mění 
praktickou funkci včetně fi nanč-
ního zabezpečení Radonového 
programu v ČR.
Stačím v tomto roce zrealizo-
vat protiradonové úpravy ve 
svém rodinném domku za vy-
užití státního příspěvku?
Ano, určitě se to v tomto roce 

protiradonová opatření spojená 
ve většině případů s celkovou 
rekonstrukcí bytového objektu 
udělat dají. Ale nikdo v tomto 
státě v současné době při tvorbě 
nové legislativy související s Ra-
donovým programem ČR a její-
ho uvádění do praxe nezaručí, 
že to bude s možností čerpání 
státního příspěvku.
V jaké výši je možné obdržet 
státní příspěvek na protirado-
nová opatření?
Státní příspěvek na protirado-
nová ozdravná opatření bytů 
a rodinných domků bude zřej-
mě řešit nový obecně závazný 
právní předpis, který však dosud 
ještě MF ČR vydán nebyl. Jak 
z uvedené vyhlášky vyplývá, 
bude o jeho výši rozhodovat 
MF ČR.
Když se podle nové vyhlášky 
zřejmě již radonové diagnos-

Na co se nás často ptáte

tiky nedělají, nestačí pouze 
týdenní radonový průzkum 
objektu od komerční fi rmy?
Pokud výsledky tohoto průzku-
mu prokáží překročení hranice 
průměrné objemové aktivity 
radonu v objektu 1 000 Bq/m3, 
k podání žádosti o státní příspě-
vek to určitě stačí, ale je třeba 
počítat s tím, že příslušné orgány 
při ověřování těchto výsledků 
budou požadovat jejich domě-
ření, na kterém se s občanem 
domluví a které bude pro občana 
bezplatné.
Jaké doklady za účelem vy-
jádření Státního úřadu pro 
jadernou bezpečnost mám za-
slat a kam? A dokdy obdržím 
vyjádření?
Ustanovení §1 vyhlášky hovoří 
o tom, že dotace na protirado-
nová opatření mohou být pří-
jemcům poskytnuty na základě 

jejich žádostí podaných Minis-
terstvu fi nancí prostřednictvím 
krajských úřadů. Proto je nutné 
své žádosti o státní příspěvek na 
protiradonová opatření s kopií 
výsledků měření radonu v ob-
jektu zaslat na Krajský úřad 
kraje Vysočina, odbor životního 
prostředí, Žižkova 57, 587 33 
Jihlava, který zabezpečí vydá-
ní stanoviska Státního úřadu 
pro jadernou bezpečnost, na 
jehož základě vyzve občana 
– vlastníka předmětného objek-
tu k předložení dalších dokladů 
(výpis z katastru nemovitostí, 
doklad o trvalém užívání objek-
tu, doklad o stáří objektu, pokud 
není patrno z výpisu katastru 
nemovitostí). 

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

Usnesení 097/03/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Dodatek č. 
1 k Jednacímu řádu Zastupitelstva kraje Vysočina dle materiálu ZK-031-
2003-82, př. 1upr101.
odpovědnost: vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, termín: 17. 6. 2003
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 098/03/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí zprávu Usnesení 098/03/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí zprávu Usnesení 098/03/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
o činnosti rady kraje od posledního jednání zastupitelstva kraje;
odpovědnost:, termín:
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 099/03/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí infor-Usnesení 099/03/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí infor-Usnesení 099/03/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
maci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost:, termín: 
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 100/03/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje zákonodár-
nou iniciativu dle materiálů ZK-03-2003-04, př. 1, př. 2 a př. 3.
odpovědnost: odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřa-
du, termín: červen 2003
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 101/03/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Smlouvu 
o převodu práv a povinností dle materiálu ZK-03-2003-05, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřa-
du, termín: 17. 6. 2003
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 102/03/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje svěřuje radě kraje pro-
vedení jednorázového rozpočtového opatření za účelem fi nančního zajiště-
ní zakázky „Noviny kraje Vysočina“ dle materiálu ZK-03-2003-06.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: do doby dokončení 
veřejné zakázky
Usnesení bylo přijato 26 hlasy, proti 1, zdrželo se 8.

Usnesení 103/03/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje   Statut 
Fondu strategických rezerv Vysočiny dle materiálu ZK-03-2003-07, př. 2 
  závěrečný účet kraje včetně návrhu na rozdělení přebytku hospodaření 

dle materiálu 
ZK-03-2003-07, př. 1, vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením kraje 
Vysočina v roce 2002 bez výhrad, žádá vzhledem ke kritické situaci radio-
terapeutického oddělení Nemocnice Jihlava a vzhledem k nečinnosti státu 
ministryni zdravotnictví o urychlené řešení v oblasti radioterapeutické 
péče na území kraje Vysočina a ukládá radě kraje provést potřebné kroky 
za účelem pořízení lineárního urychlovače do Nemocnice Jihlava, příspěv-
kové organizace, a na příštím zasedání ZK zastupitele kraje informovat.
odpovědnost: odbor ekonomický, rada kraje, termín: 17. 6. 2003
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 104/03/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje   připoje-
ní krajského úřadu k síti CESNET2   připojení zřizovaných organizací 
krajem Vysočina uvedených v materiálu ZK-03-2003-08, př. 2, k síti 
CESNET2 a zmocňuje radu kraje ve věci schválení jednorázového rozpoč-
tového opatření, týkajícího se připojení krajského úřadu k síti CESNET2 
a výstavby metropolitní síti v maximální výši 6 000 tis. Kč, a to formou 
přesunutí prostředků z nespecifi kované rezervy kraje (§ 6409 Ostatní čin-

Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva kraje
č. 3/2003 konaného dne 17. 6. 2003 v Jihlavě
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nosti j. n.) do kapitoly Regionální rozvoj (§ 3636 Územní rozvoj).
odpovědnost: odbor informatiky, ekonomický odbor
termín: do 10 dnů po schválení zastupitelstvem zaslat rozhodnutí odboru 
informatiky
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 105/03/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí zprá-
vu o čerpání rozpočtu kraje v období leden–duben 2003 dle materiálu 
ZK-03-2003-09, př. 1. 
odpovědnost: odbor ekonomický, termín: 17. 6. 2003
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 106/03/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje povýšení 
příjmové části rozpočtu (položka 1123 Daň z příjmů právnických osob za 
kraje) a výdajové části rozpočtu (kapitola Krajský úřad, § 6399 Ostatní 
fi nanční operace) o částku proúčtované daně z příjmu právnických osob 
za kraj ve výši 1 773 tis. Kč.
odpovědnost: odbor ekonomický, termín: 17. 6. 2003
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 107/03/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje   zvýšení 
příjmové části rozpočtu kraje na rok 2003 celkem o 136 175 000,- Kč, 
z toho tvoří příjmy z pronájmu nemovitého majetku částku 37 470 000,- 
Kč (položka 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí), 
příjmy z pronájmu movitých věcí částku 98 655 000,- Kč (položka 2133 
Příjmy z pronájmu movitých věcí) a příjmy z prodeje movitých věcí část-
ku 50 000,- Kč (položka 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlou-
hodobého majetku); bilance těchto příjmů podle jednotlivých nemocnic 
zřizovaných krajem Vysočina a za Dětskou odbornou léčebnu Počátky je 
obsahem materiálu ZK-03-2003-12; př. 1   zvýšení výdajové části roz-
počtu kraje na rok 2003 celkem o 136 175 000,- Kč, z toho kapitola Zdra-
votnictví, ORJ 5000, § 3522 Ostatní nemocnice o částku 136 005 000,- 
Kč, § 3529 Ostatní ústavní péče o částku 170 000,- Kč, za účelem poskyt-
nutí dotačních titulů nemocnicím zřizovaných krajem Vysočina a Dětské 
odborné léčebně Počátky, a to podle rozpisu na jednotlivá zdravotnická 
zařízení uvedeného dle materiálu ZK-03-2003-12, př. 1.
odpovědnost: rada kraje, termín: do 31. 6. 2003
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 108/03/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje koupi prů-
myslového objektu č. p. 385 postaveného na pozemku par. č. 6064 a prů-
myslového objektu bez č. p./č. e. postaveného na pozemku par. č. 6063, 
oba v k. ú. a obci Velké Meziříčí, do vlastnictví kraje Vysočina za cenu 
3 011 980,- Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: červenec 2003
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 109/03/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje zamítá žádost obce 
Bory o dotaci a o půjčku na zajištění spolufi nancování stavby „Bory 
– dostavba školského areálu“ v rámci programového fi nancování ze stát-
ního rozpočtu ISPROFIN – program 298 210 a ukládá krajskému úřadu 
žadatele o zamítnutí žádosti vyrozumět. 
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 25. 6. 2003
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 1, zdržel se 1.

Usnesení 110/03/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje   poskyt-
nutí dotace městu Třebíč ve výši 124 tis. Kč na výkup pozemku par. č. 
1521/4 v k. ú. a obci Třebíč   povýšení rozpočtu kapitoly Nemovitý ma-
jetek, § 3639 Komunální služby a územní rozvoj j. n. o 124 tis. Kč sníže-
ním nespecifi kované rezervy kraje.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický, termín: červenec 
2003
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 111/03/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje povýšení 
rozpočtu kapitoly Nemovitý majetek, investice v dopravě, o 4 000 tis. Kč 
snížením nespecifi kované rezervy kraje na realizaci 1. části stavby „II/
150 Ledeč nad Sázavou oprava mostu ev. č. 130-009“.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický, termín: červen 2003
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 112/03/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje uzavření 
smlouvy o budoucí darovací smlouvě se Statutárním městem Jihlava na 
části pozemků par. č. 5894/2 a par. č. 6132 v k. ú. a obci Jihlava, na kte-
rých bude zřízena veřejná zeleň, střední a směrové ostrovy a dělicí pásy 
v rámci stavby „Přestavba křižovatky ul. Havlíčkova – Pražská na malou 
okružní křižovatku“.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: červen 2003
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 113/03/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje uzavření 
smlouvy o budoucí darovací smlouvě na část pozemku par. č. 1027/23 
v k. ú. a obci Lavičky, trvale dotčeného stavbou „Lavičky – rekonstrukce 
mostu 0026-1 na propust“, z vlastnictví obce Lavičky do vlastnictví kraje 
Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: červenec 2003
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 114/03/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje uzavření 
smluv o budoucích darovacích smlouvách s obcemi a smluv o budoucích 
kupních smlouvách s fyzickou osobou a státním podnikem za cenu stano-
venou podle vyhlášky č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá usta-
novení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a změně některých 
zákonů, v platném znění, na pozemky pro stavbu „Silnice II/387 Korouž-
né – Švarec, 2. stavba“, dle materiálu ZK-03-2003-19, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: červenec 2003
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 115/03/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje   poskyt-
nutí dotace obci Nová Říše ve výši 4 150 tis. Kč na úhradu nákladů vy-
naložených obcí na rekonstrukci křižovatky silnic II/112 a II/407 a kom-
pletní rekonstrukci průtahu obcí Nová Říše na těchto silnicích   povýšení 
rozpočtu kapitoly Nemovitý majetek, § 3639 Komunální služby a územní 
rozvoj j. n. o 4 150 tis. Kč snížením nespecifi kované rezervy kraje.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický, termín: červen 2003
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 116/03/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje darování 
objektu občanské vybavenosti bez č. p. postaveného na pozemku par. č. 
263 a pozemku par. č. 263, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 52 m2

v k. ú. a obci Havlíčkův Brod městu Havlíčkův Brod.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: červenec 2003
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 117/03/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje   přijetí 
daru pozemku st. par. č. 198/5 o výměře 328 m2 a budovy č. p. 748, po-
stavené na pozemku st. par. č. 198/5 v k. ú. Černovice u Tábora a obci 
Černovice, do vlastnictví kraje Vysočina   dodatek č. 4 Zřizovací listiny 
Diagnostického ústavu sociální péče Černovice dle materiálu
ZK-03-2003-22, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: červen 2003
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 118/03/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje uzavření 
smlouvy o budoucí darovací smlouvě, podle které kraj Vysočina daruje 
do vlastnictví města Havlíčkův Brod   část silnice II/344 v úseku od 
uzlového bodu 2321A002 do uzlového bodu 2321A180, včetně pozem-
ků par. č. 752/1, par. č. 2348/16 a par. č. 2348/17, všechny v k. ú. a obci 
Havlíčkův Brod   část silnice III/3441 od uzlového bodu 2321A181 do 
uzlového bodu 2321A184, včetně pozemku par. č. 2359/14 v k. ú. a obci 
Havlíčkův Brod.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: červenec 2003
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 119/03/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje odmítá dar pozemku 
st. par. č. 245, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1055 m2 a budovy č. 
p. 2005, občanská vybavenost, postavené na pozemku st. par. č. 245 v k. 
ú. a obci Havlíčkův Brod, s ohledem na nepřijatelné podmínky dárce ve 
vztahu k užívání předmětu daru obdarovaným.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 17. 6. 2003
Usnesení bylo přijato 24 hlasy, proti 4, zdrželo se 9.
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Usnesení 120/03/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje   přijetí 
daru pozemku par. č. 521/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výmě-
ře 53 m2 v k. ú. Lipnička a obci Světlá nad Sázavou do vlastnictví kraje 
Vysočina   dodatek č. 9 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíč-
kův Brod, dle materiálu ZK-03-2003-25, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: červenec 2003
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 121/03/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje   prodej 
pozemku par. č. 3471 – zahrada o výměře 314 m2 v k. ú. a obci Havlíč-
kův Brod, manželům Merglovým za cenu 32 970,- Kč   úhradu částky 
rovnající se výši daně z převodu nemovitostí kupujícími prodávajícímu 

  dodatek č. 10 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod, 
dle materiálu ZK-03-2003-26, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: červenec 2003
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 122/03/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje   darování 
pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci – původ Pozemkový katastr 
par. č. 1723 o výměře 1014 m2 v k. ú. a obci Přibyslav městu Přibyslav 
  dodatek č. 11 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod, 

dle materiálu ZK-03-2003-27, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: červenec 2003
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 123/03/2003/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje   darování 
dílu „a“ pozemku par. č. 759 o výměře 138 m2 sloučeného do pozemku par. 
č. 854/1 v k. ú. Šmolovy u Havlíčkova Brodu a obci Havlíčkův Brod městu 
Havlíčkův Brod   dodatek č. 12 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic 
Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-03-2003-28, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: červenec 2003
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 1. 

Usnesení 124/03/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje   dodatek č. 
13 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod, dle materiálu 
ZK-03-2003-29, př. 1   dodatek č. 14 Zřizovací listiny Správy a údržby 
silnic Havlíčkův Brod, dle materiálu ZK-03-2003-29, př. 2   dodatek č. 1 
Zřizovací listiny Domu dětí a mládeže, Žďár nad Sázavou, Horní 2, dle 
materiálu ZK-03-2003-29, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: červenec 2003
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 125/03/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje   prodej po-
zemku par. č. 729/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 28 m2 odděleného 
geometrickým plánem č. 218-51/2002 z pozemku par. č. 729 v k. ú. a obci 
Oudoleň za cenu 950,- Kč manželům Jiřímu a Jiřině Holasovým   úhradu 
částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí kupujícími prodáva-
jícímu   dodatek č. 16 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův 
Brod, dle materiálu ZK-03-2003-30, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: červenec 2003
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 126/03/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje   darování 
pozemků par. č. 705/2 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 76 
m2 a par. č. 705/3 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 64 m2, vše 
v k. ú. a obci Šebkovice obci Šebkovice   dodatek č. 15 Zřizovací listiny 
Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-03-2003-31, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: červenec 2003
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 127/03/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje   darování 
pozemku par. č. 535/8 – ostatní plocha, silnice o výměře 168 m2 v k. ú. Tře-
benice na Moravě a obci Třebenice obci Třebenice   dodatek č. 16 Zřizova-
cí listiny Správy a údržby silnic Třebíč, dle materiálu ZK-03-2003-32, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: červenec 2003
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 128/03/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje     koupi po-
zemků dle materiálu ZK-03-2003-33, př. 1, do vlastnictví kraje Vysočina 
  dodatky Zřizovacích listin příspěvkových organizací správy a údržby 

silnic, dle materiálu ZK-03-2003-33, př. 2.

odpovědnost: odbor majetkový, termín: 2003
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 129/03/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje   darování 
pozemku 1093/3 – ostatní plocha, silnice o výměře 1 051 m2 v k. ú. Nová 
Ves u Třebíče a obci Nová Ves obci Nová Ves   přijetí daru pozemků par. č. 
1093/21 – ostatní plocha, silnice o výměře 106 m2, par. č. 1093/22 – ostatní 
plocha, silnice o výměře 1 858 m2, par. č. 1093/23 – ostatní plocha, silnice 
o výměře 341 m2, par. č. 1093/24 – ostatní plocha, silnice o výměře 52 m2

a par. č. 1093/25 – ostatní plocha, silnice o výměře 31 m2, vše v k. ú. Nová 
Ves u Třebíče a obci Nová Ves do vlastnictví kraje Vysočina   dodatek č. 
18 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč, dle materiálu ZK-03-
2003-34, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: červenec 2003
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 130/03/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje   darování 
pozemků par. č. 57 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 631 m2, par. č. 
56/2 – zahrada o výměře 387 m2, par. č. 56/3 – ostatní plocha, ostatní ko-
munikace o výměře 441 m2 a geometrickým plánem č. 183-3987/2000 nově 
zaměřených pozemků par. č. 866/4 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 
352 m2, par. č. 866/5 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 77 m2, par. č. 
866/6 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 298 m2, všechny v k. ú. Lukov 
u Moravských Budějovic a obci Lukov obci Lukov   dodatek č. 20 Zřizova-
cí listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-03-2003-35, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: červenec 2003
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 131/03/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje   darování 
pozemku par. č. 458/10 ostatní plocha, silnice o výměře 593 m2 odděleného 
geometrickým plánem č. 70-65/2000 z pozemku původ Pozemkový katastr 
(PK) par 458/1 v k. ú. a obci Oslavička obci Oslavička   dodatek č. 19 Zřizo-
vací listina Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-03-2003-36, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: červenec 2003
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 132/03/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje   koupi 
pozemků par. č. 8/4 trvalý travnatý porost o výměře 524 m2, par. č. 8/5 
ostatní plocha, neplodná plocha o výměře 36 m2, par. 10/2 trvalý travna-
tý porost o výměře 63 m2, par. č. 76/3 orná půda o výměře 499 m2, par. 
č. 458/13 ostatní plocha, silnice o výměře 314 m2 a par. č. 458/15 ostatní 
plocha, silnice o výměře 67 m2, vše v k. ú. a obci Oslavička za kupní cenu 
31 560,00 Kč   dodatek č. 21 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Tře-
bíč dle materiálu ZK-03-2003-37, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: červenec 2003
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 133/03/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje   darování 
pozemku par. č. 57/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 152 m2

v k. ú. Hruškové Dvory a obci Jihlava statutárnímu městu Jihlava   dodatek 
č. 9 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Jihlava, dle materiálu ZK-03-
2003-38, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: červenec 2003
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 134/03/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje   darování 
pozemku par. č. 667/28 o výměře 29 m2 ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Studnice u Telče a obci Telč městu Telč   přijetí daru stavby zastáv-
kového pruhu při silnici II/406 na pozemku par. č. 667/27 v k. ú. Studnice 
u Telče a obci Telč do vlastnictví kraje Vysočina   dodatek č. 10 Zřizovací 
listiny Správy a údržby silnic Jihlava dle materiálu ZK-03-2003-39, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: červenec 2003
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 135/03/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje   koupi 
pozemku par. č. 400/2 orná půda o výměře 220 m2 v k. ú. a obci Záborná 
za kupní cenu 4 620,-Kč   dodatek č. 11 Zřizovací listiny Správy a údržby 
silnic Jihlava dle materiálu ZK-03-2003-40, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: červenec 2003
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 136/03/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje   koupi 
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pozemku par. č. 3417/27 ostatní plocha silnice o výměře 3 083 m2 v k. ú. 
a obci Nové Město na Moravě za kupní cenu 194 650,-Kč   dodatek č. 41 
Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu 
ZK-03-2003-41, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: červenec 2003
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 137/03/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje koupi po-
zemků, resp. jejich dílů pro realizaci stavby „Zabezpečení komunikace Vír 
– Hluboké - II. etapa“ od vlastníků, v rozsahu a za ceny dle materiálu ZK-
03-2003-42, př. 1. 
odpovědnost: odbor majetkový, termín: červenec 2003
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 1. 

Usnesení 138/03/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje nabytí: 
vojenského objektu 06-13-01 Kasárna Jana Žižky   vojenského objektu 
06-13-16 Kasárna Otakara Jaroše včetně objektů č. 22 a 23   vojenského 
objektu 06-13-23 Letiště Henčov – pozemky   vojenského objektu 02-18-03 
Letiště Pacov – SLS Kámen u Pacova   vojenského objektu 02-17-01 Ra-
diolokační stanoviště Nečice   bezúplatným převodem z vlastnictví České 
republiky do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: do 6 měsíců po rozhodnutí vlády 
ČR o převodu majetku
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 139/03/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje povýšení ka-
pitoly Nemovitý majetek, technické zhodnocení a vyjmenované opravy ve 
školství a kulturních organizacích o 7 600 tis. Kč v rozdělení do jednotlivých 
položek a akcí, dle materiálu ZK-03-2003-44, př. 1, snížením nespecifi kované 
rezervy kraje.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický, termín: červen 2003
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 140/03/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dotaci ob-
cím určenou na krytí přímých neinvestičních výdajů pro školy, předškolní 
a školská zařízení jimi zřizované dle materiálu ZK-03-2003-45, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: červen 2003
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 141/03/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje   dodatek č. 
1 ke Zřizovací listině Střediska praktického vyučování, Jihlava, Tovární 4, 
dle materiálu ZK-03-2003-46, př. 2   rozhodnutí o sloučení Střediska prak-
tického vyučování, Jihlava, Tovární 4, se Středním odborným učilištěm 
strojírenským a Učilištěm, Jihlava, Polenská 2, dle materiálu ZK-03-2003-
46, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: do 10 dnů po 
schválení zastupitelstvem zaslat rozhodnutí slučovaným organizacím
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 142/03/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje záměry změn 
v síti škol, předškolních a školských zařízení označené v materiálu ZK-03-
2003-47, př. 1, kódy 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, 9A, 10A.
odpovědnost: Z. Ludvík, K. Ubr, termín: do 30. 6. 2003 informovat pří-
slušné školy a školská zařízení
Usnesení bylo přijato 28 hlasy, proti 3, zdrželo se 6.

Usnesení 143/03/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dotaci ob-
cím, které jsou zřizovateli škol, na jejichž projekty „Preventivní programy 
2003“ bude poskytnuta účelově vázaná dotace z MŠMT v celkové výši 
312 000 Kč, dle materiálu ZK-03-2003-48, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, oddělení mládeže a spor-
tu, ekonomický odbor, termín: červen 2003
Usnesení bylo přijato 31 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 144/03/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje   dodatek č. 
1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace kraje s názvem Středisko slu-
žeb školám, Pelhřimov, Friedova 1469, dle materiálu ZK-03-2003-49, př. 2 
  rozhodnutí o sloučení příspěvkové organizace Středisko služeb školám, 

Pelhřimov, Friedova 1469, se Středním odborným učilištěm, Pelhřimov, 
Friedova 1469, dle materiálu ZK-03-2003-49, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: do 10 dnů po 
schválení zastupitelstvem zaslat   dodatek č. 1 Zřizovací listiny příspěvko-
vé organizaci Středisko služeb školám, Pelhřimov, Friedova 1469   rozhod-
nutí o sloučení slučovaným organizacím
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 145/03/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje rozhodnutí 
o zrušení příspěvkové organizace Středisko služby škole Třebíč, dle mate-
riálu ZK-03-2003-50, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: do 10 dnů po 
schválení zastupitelstvem zaslat rozhodnutí zrušované organizaci
Usnesení bylo přijato 28 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 146/03/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje     rozhodnutí 
o sloučení Střediska praktického vyučování, Třešť, Tovární 404, se Střední 
odbornou školou, Středním odborným učilištěm a Odborným učilištěm, 
Třešť, K Valše 38, dle materiálu ZK-03-2003-51, př. 1   rozhodnutí o slou-
čení Střediska praktického vyučování, Jihlava, Legionářů 6, s Integrova-
nou střední školou obchodní, Jihlava, Havlíčkova 109, dle materiálu ZK-
03-2003-51, př. 2     rozhodnutí o sloučení Střediska praktického vyučování, 
Jihlava, Na Kopci 28, s Integrovanou střední školou stavební a Učilištěm, 
Jihlava, Žižkova 20, dle materiálu ZK-03-2003-51, př. 3. 
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: do 10 dnů po 
schválení zastupitelstvem zaslat rozhodnutí slučovaným organizacím
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 147/03/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 2 
Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední odborné učiliště řemesel 
a služeb, Moravské Budějovice, Tovačovského sady 79, dle materiálu ZK-03-
2003-52, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: do 15 dnů od 
schválení zastupitelstvem zaslat dodatek škole
Usnesení bylo přijato 31 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 148/03/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 2 
Zřizovací listiny příspěvkové organizace Speciální školy, Velké Meziříčí, 
Čechova 30, dle materiálu ZK-03-2003-53, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: do 15 dnů od 
schválení zastupitelstvem zaslat dodatek škole
Usnesení bylo přijato 31 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 149/03/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 2 
Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslová škola, Pelhři-
mov, Růžová 34, dle materiálu ZK-03-2003-54, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: do 15 dnů od 
schválení zastupitelstvem zaslat dodatek škole
Usnesení bylo přijato 31 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 150/03/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 
4 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Vyšší odborná škola, Gymná-
zium, Střední sklářská škola, Střední odborné učiliště a Odborné učiliště, 
Světlá nad Sázavou, Sázavská 547, dle materiálu ZK-03-2003-55, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: do 15 dnů od 
schválení zastupitelstvem zaslat dodatek škole
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 1, zdržel se 0.

Usnesení 151/03/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje změny zřizo-
vacích listin, dle materiálu ZK-03-2003-56, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: do 15 dnů od 
schválení zastupitelstvem vydat úplné znění zřizovacích listin
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 152/03/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje     poskytnutí 
dotace Statutárnímu městu Jihlava na výstavbu fotbalového hřiště s umě-
lým povrchem ve výši 50 % skutečných investičních nákladů hrazených 
z rozpočtu města Jihlava na vybudování tohoto hřiště bez doprovodných 
investic, maximálně však ve výši 7 mil. Kč. Finanční prostředky budou 
uvolněny do 15 dnů po zahájení provozu investice, na základě předlo-
žených dokladů   zvýšení kapitoly Nemovitý majetek, § 3419 – Ostatní 
tělovýchovná činnost o částku 7 mil Kč a snížení kapitoly Rezerva a rozvoj 
kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené o částku 7 mil. Kč za úče-
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odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, termín: 30. 6. 2003
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdrželi se 3.

Usnesení 162/03/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje   zruše-
ní pečovatelské služby ve středisku Náměšť nad Oslavou zajišťovanou 
Okresním ústavem sociálních služeb Třebíč, příspěvková organizace, ke 
dni 30. 6. 2003   poskytnutí dotace ve výši 137 500 Kč městu Náměšť nad 
Oslavou   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 137 500 Kč 
  zvýšení výdajů u kapitoly Sociální věci, ORJ 5000, § 4314 Pečovatelská 

služba, pol. 5321 Neinvestiční dotace obcím o částku 137 500 Kč   úpravu 
závazného ukazatele příspěvku na provoz u Okresního ústavu sociálních 
služeb, příspěvková organizace, snížením o částku 137 500 Kč   převod 
movitého majetku, který slouží k poskytování pečovatelské služby ve měs-
tě a je k tomuto účelu využíván, dle materiálu ZK-03-2003-67, př. 3.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ekonomický odbor
termín: červenec 2003
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 163/03/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí Kon-Usnesení 163/03/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí Kon-Usnesení 163/03/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
cepci hospodaření s odpady kraje Vysočina, jako podklad pro zpracování 
Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina, dle materiálu ZK-03-
2003-68, př. 1.
odpovědnost: odbor životního prostředí, termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 164/03/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje zamítá žádost Obce 
Havlíčkova Borová o příspěvek na výstavbu požární zbrojnice.
odpovědnost: P. Maslák, předseda bezpečnostní komise, termín: 17. 6. 
2003
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdrželi se 3.

Usnesení 165/03/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí v sou-Usnesení 165/03/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí v sou-Usnesení 165/03/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
ladu s usnesením § 27, odst. 2, písm. a) zákona č. 237/2000 Sb., kterým se 
mění zákon 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, 
Roční zprávu o stavu požární ochrany kraje Vysočina za rok 2002, dle 
materiálu ZK-03-2003-70, př. 1.
odpovědnost: P. Maslák, předseda bezpečnostní komise
termín: 17. 6. 2003
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 166/03/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje zamítá žádost Obce 
Nové Sady o příspěvek na opravu požární techniky.
odpovědnost: P. Maslák, předseda bezpečnostní komise
termín: 17. 6. 2003
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.

Usnesení 167/03/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje zamítá žádost obce 
Štěpánov nad Svratkou o fi nanční výpomoc, dle materiálu ZK-03-2003-72, 
př. 1, a ukládá předsedovi bezpečnostní komise zajistit odborný posudek 
škod způsobených povodněmi na obecním majetku.
odpovědnost: P. Maslák, předseda bezpečnostní komise
termín: 17. 6. 2003
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.

Usnesení 168/03/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí zápisy Usnesení 168/03/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí zápisy Usnesení 168/03/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
o provedených kontrolách, předložené Kontrolním výborem Zastupitelstva 
kraje Vysočina dle materiálů ZK-03-2003-73, př. 1, př. 2, př. 3, př. 4, př. 5. 
odpovědnost: J. Barák, předseda kontrolního výboru, termín: 17. 6. 2003
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 169/03/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení 
grantového programu „GIS-II“, dle materiálu ZK-03-2003-74, př. 1, jmenu-
je   řídicí výbor grantového programu „GIS-II“ ve složení: KSČM – Vla-
dimír Hrabal, Zdeněk Lecjaks, ČSSD – Petr Kocian, Dušan Horváth, SNK 
– Aleš Sitař, Jan Abbrent, ODS – Dušan Novotný, Jaroslav Makovec, 4K 
– Stanislav Kropáček   Františka Dohnala (4K) předsedou řídicího výboru 
grantového programu „GIS-II“   Jiřího Hiesse s právem hlasovacím a Petra 
Pavlince s právem poradním jako garanty řídicího výboru grantového pro-

lem poskytnutí investiční dotace Statutárnímu městu Jihlava na výstavbu 
fotbalového hřiště s umělým povrchem.
odpovědnost: ekonomický a majetkový odbor, termín: 31. 12. 2003
Usnesení bylo přijato 23 hlasy, proti 1, zdrželo se 10. 

Usnesení 153/03/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Dodatek č. 1 
k Zásadám Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních ná-
hrad členům zastupitelstva dle materiálu ZK-03-2003-58, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřa-
du, termín: 17. 6. 2003
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 154/03/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje odměny pro 
předsedy, místopředsedy a členy výborů zastupitelstva kraje a komisí rady 
kraje dle materiálů ZK-03-2003-59, př. 1 a př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 17. 6. 2003
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 155/03/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje odměny pro 
členy řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny za období 1. 
12. 2002 – 31. 5. 2003 dle materiálu ZK-03-2003-60, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 17. 6. 2003
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 156/03/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí Zprá-Usnesení 156/03/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí Zprá-Usnesení 156/03/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
vu o socioekonomickém vývoji v kraji Vysočina 2003, dle materiálu ZK-
03-2003-61, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 17. 6. 2003
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 157/03/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí Akční Usnesení 157/03/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí Akční Usnesení 157/03/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
plán na zvýšení absorpční kapacity pro čerpání fondů EU dle materiálu 
ZK-03-2003-62 a schvaluje vyhlášení výzvy subjektům v rámci kraje 
Vysočina ke spolupráci na sběru projektových záměrů a na přípravě projek-
tů pro pozdější předložení do některého z fondů EU dle materiálu ZK-03-
2003-62, př. 2.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: červen 2003 
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 158/03/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje návrh zadání 
Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina dle materiálu 
ZK-03-2003-63, př. 1.
odpovědnost: odbor ÚPaSŘ, termín: trvale
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 159/03/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje     poskytnutí 
dotace jednotlivým obcím na územněplánovací činnost obcí z rozpočtu 
kraje Vysočina dle materiálu ZK-03-2003-64, př. 1   povýšení rozpočtu 
kapitoly Územní plánování (kapitálové výdaje, § 3635 Územní plánování) 
a snížení nespecifi kované rezervy kraje (§ 6409 Ostatní činnosti j. n.) 
o částku 1 497 tis. Kč na poskytnutí dotace obcím na územně plánovací 
činnost.
odpovědnost: odbor územního plánování, termín: trvale 
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 160/03/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje   zvýšení 
schváleného rozpočtu kapitoly Kultura Orj. 4000, § 3322 Zachování a ob-
nova kulturních památek na rok 2003 o částku 2 893 285,- Kč snížením 
kapitoly Rezerva a rozvoj kraje   poskytnutí dotací vlastníkům na podporu 
obnovy kulturních památek v územním obvodu kraje Vysočina dle materi-
álu ZK-03-2003-65, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, ekonomický odbor
termín: červen 2003
Usnesení bylo přijato 28 hlasy, proti 0, zdrželo se 8.

Usnesení 161/03/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje volí zástupce pojištěn-Usnesení 161/03/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje volí zástupce pojištěn-Usnesení 161/03/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje volí
ců do správní a dozorčí rady Okresní pojišťovny VZP Třebíč, s účinností 
od 1. 7. 2003 a do správní a dozorčí rady Okresní pojišťovny VZP Žďár nad 
Sázavou, s účinností od 8. 7. 2003, dle doplněného materiálu ZK-03-2003-
66, př. 1. 
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gramu „GIS-II“ a pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena 
řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor informatiky, termín: 17. 6. 2003
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 170/03/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhláše-
ní grantového programu „Popularizace informačních technologií“, dle 
materiálu ZK-03-2003-75, př. 1upr1, jmenuje   řídicí výbor grantového 
programu „Popularizace informačních technologií“ ve složení: KSČM 
– Ladislav Beneš, Zdeněk Lecjaks, ČSSD – Petr Kocian, Dušan Hor-
váth, SNK – Aleš Sitař, Jan Abbrent, ODS - Dušan Novotný, Jaroslav 
Makovec, 4K – Stanislav Kropáček   Františka Dohnala (4K) předse-
dou řídicího výboru grantového programu „Popularizace informačních 
technologií“   Táňu Mrázkovou s právem hlasovacím a Petra Pavlince 
s právem poradním jako garanty řídicího výboru grantového programu 
Popularizace informačních technologií“ a pověřuje radu kraje, aby 
v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor informatiky, termín: 17. 6. 2003
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 171/03/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlá-
šení grantového programu „Webové stránky MSP“, dle materiálu ZK-
03-2003-76, př. 1upr1, jmenuje   řídicí výbor grantového programu 
„Webové stránky MSP“ ve složení: KSČM – František Náhončík, Pavel 
Kalabus, ČSSD – Petr Kocian, Dušan Horváth, SNK – Jiří Honzák, Te-
reza Černá, ODS – Dušan Novotný, Jaroslav Makovec, 4K – Radomír 
Klíma   Františka Dohnala (4K) předsedou řídicího výboru grantového 
programu „Webové stránky MSP“   Táňu Mrázkovou s právem hlaso-
vacím a Petra Pavlince s právem poradním jako garanty řídicího výbo-
ru grantového programu „Webové stránky MSP“ a pověřuje radu kraje, 
aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor informatiky, termín: 17. 6. 2003
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 172/03/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhláše-
ní grantového programu „Webové stránky měst a obcí“, dle materiálu 
ZK-03-2003-77, př. 1upr1, jmenuje   řídicí výbor grantového programu 
„Webové stránky měst a obcí“ ve složení: KSČM – Pavel Kalabus, 
František Náhončík, ČSSD - Petr Kocian, Dušan Horváth, SNK - Jiří 
Honzák, Tereza Černá, ODS - Jaroslav Makovec, Dušan Novotný, 4K 
- Radomír Klíma   Františka Dohnala (4K) předsedou řídicího výboru 
grantového programu „Webové stránky měst a obcí“   Táňu Mrázkovou 
s právem hlasovacím a Petra Pavlince s právem poradním, jako garanty 
řídicího výboru grantového programu „Webové stránky měst a obcí“ 
a pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru 
jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor informatiky, termín: 17. 6. 2003
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 173/03/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení 
grantového programu „Životní prostředí – zdroj bohatství Vysočiny 
2003“ na podporu projektů v oblasti environmentální výchovy, vzdě-
lávání a osvěty, dle materiálu ZK-03-2003-78, př. 1, jmenuje   řídicí 
výbor grantového programu „Životní prostředí – zdroj bohatství Vy-
sočiny 2003“ ve složení: KSČM – Václav Štěpán, Ivo Novotný, ČSSD 
– Zdeněk Smutný, Jaroslav Trnka, SNK – Pavel Vosátka, Pavel Gregor, 
ODS – Ivo Rohovský, Václav Vacek, 4K – Beno Trávníček   Michala 
Zrůsta (4K) předsedou řídicího výboru grantového programu „Životní 
prostředí – zdroj bohatství Vysočiny 2003“   Pavla Hájka s právem hla-
sovacím a Jana Joneše s právem poradním jako garanty řídicího výboru 
grantového programu „Životní prostředí – zdroj bohatství Vysočiny 
2003“ a pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího 
výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor životního prostředí, termín: 17. 6. 2003
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

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

Usnesení 174/03/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení 
grantového programu „Rozvoj mikroregionů“ na podporu projektů ven-
kovských mikroregionů, dle materiálu ZK-03-2003-79, př. 1, jmenuje
  řídicí výbor grantového programu „Rozvoj mikroregionů“ ve složení: 

KSČM – Milan Havlíček, Bohumil Kotlán, ČSSD – Ladislav Peťa, Petr 
Pospíchal, SNK – Jaroslav Kruntorád, ODS – Jan Nekula, Vladislav 
Nechvátal, 4K – Tomáš Hrabálek, Tomáš Hermann   Marii Černou 
(SNK) předsedkyní řídicího výboru grantového programu „Rozvoj 
mikroregionů“   Dušana Vichra s právem hlasovacím a Luďka Hrůzu 
s právem poradním jako garanty řídicího výboru grantového programu 
„Rozvoj mikroregionů“ a pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace 
člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 17. 6. 2003
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 175/03/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení 
grantového programu „Modernizace ubytovacích zařízení“ na podporu 
zkvalitnění skladby lůžek a vybavenosti pokojů ubytovacích zařízení 
vhodných pro venkovský cestovní ruch, dle materiálu ZK-03-2003-80, 
př. 1upr1, jmenuje   řídicí výbor grantového programu „Modernizace 
ubytovacích zařízení“ ve složení: KSČM – Emílie Katolická, Jana Ská-
lová, ČSSD – Vladimír Novotný, Vladimír Dolejš, SNK – Jana Fis-
cherová, Zdeněk Jirsa, ODS – Stanislav Mastný, 4K – Jaroslav Sochor, 
Vladimír Paločko   Milana Šmída (ODS) předsedou řídicího výboru 
grantového programu „Modernizace lůžkové kapacity“   Ing. Renatu 
Běhanovou s právem hlasovacím a Ivanu Mahelovou s právem porad-
ním jako garanty řídicího výboru grantového programu „Modernizace 
lůžkové kapacity“ a pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena 
řídicího výboru jmenovala náhradníka. 
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 17. 6. 2003
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 176/03/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení 
grantového programu „Vítejte u nás II.“ na podporu vzniku turistických 
produktů a propagace turistických možností mikroregionů, dle materi-
álu ZK-03-2003-81, př. 1, jmenuje   řídicí výbor grantového programu 
„Vítejte u nás II.“ ve složení: KSČM – Ladislav Nováček, Miroslav Bi-
šof, ČSSD – Antonín Daněk, SNK – Vladimír Měrka, Zdeňka Marko-
vá, ODS – Hana Müllerová, Jiří Cába, 4K – Jaroslava Sládková, Marie 
Ostatnická   Dagmar Zvěřinovou (ČSSD) předsedkyní řídicího výboru 
grantového programu „Vítejte u nás II.“   Ivanu Mahelovou s právem 
hlasovacím a Jitku Mattyašovskou s právem poradním jako garanty 
řídicího výboru grantového programu „Vítejte u nás II.“ a pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala 
náhradníka. 
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 17. 6. 2003
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0. 

Usnesení 177/03/2003/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje přije-
tí daru nemovitého majetku –  úseku silnice I/38 od uzlového bodu 
2321A179 do uzlového bodu 2321A005 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: červenec 2003
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

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