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Odbor školství mládeže a sportu 
upozorňuje, že dne 23. května 
2003 nabyla účinnosti nová vy-
hláška č. 151/2003 Sb., kterou 
se mění vyhláška č. 292/1991 
Sb., o základních uměleckých 
školách, ve znění zákona č. 138/
1995 Sb.
S platností od 1. 9. 2003 je nutno 
podle této nové úpravy stanovo-
vat příspěvek na úhradu nákladů 
spojených s poskytováním zákla-
dů vzdělání v základní umělecké 
škole (dále jen příspěvek).

Základní rozdíly mezi původní 
a novou úpravou:
Příspěvek se stanovuje ze skuteč-
ných průměrných neinvestičních 
výdajů školy na žáka příslušného 
oboru v uplynulém kalendářním 
roce s výjimkou výdajů na platy 
a náhrady platů, popřípadě mzdy 
a náhrady mezd, odměny za 
pracovní pohotovost, odměny 
za práci vykonávanou na základě 
dohod o pracích konaných mimo 
pracovní poměr a odstupné a vý-
dajů na pojistné na sociální za-

bezpečení a příspěvek na státní 
politiku zaměstnanosti a pojistné 
na veřejné zdravotní pojištění, 
a to až do jejich plné výše (§ 11 
odst. 1).
Výši příspěvku, částečné nebo 
úplné osvobozování žáka od 
placení příspěvku stanoví ředitel 
školy po projednání se zřizovate-
lem (§11 odst. 2 a 4).

 Dagmar Hřebenová, odbor 
školství, mládeže a sportu
telefon: 564 602 226, e-mail:
hrebenova.d@kr-vysocina

Změna vyhlášky o základních
uměleckých školách 

Obce mohou spolupracovat
při integraci azylantů

V lednu letošního roku bylo 
v rámci naplňování závazků 
plynoucích pro ČR z Úmluvy 
o právním postavení uprchlíků 
a v rámci boje proti sociálnímu 
vylučování ohrožených a znevý-
hodněných skupin, tj. také azy-
lantů, přijato vládou ČR usnesení 
o zabezpečení integrace azylantů 
v roce 2003. V začlenění do spo-
lečnosti má azylantům pomoci 
Státní integrační program. Jeho 
prioritami jsou podle zákona 
o azylu (č. 325/1999 Sb.) a po-
dle koncepce integrace azylantů 
výuka českého jazyka, zajištění 
nabídky bydlení a pomoc při za-
jištění zaměstnání. Program bude 
podpořen finančními prostředky 
ze státního rozpočtu. 
V oblasti získání znalostí čes-
kého jazyka realizuje integrační 
program Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy formou 
bezplatného jazykového kurzu. 
Prostřednictvím úřadů práce bu-
dou vytvářeny podmínky pro za-
bezpečení rekvalifikace azylantů 
v evidenci uchazečů o zaměst-
nání. Jednorázovými nabídkami 
bydlení azylantům z prostředků 
státu pak zajišťují oblast bydlení 
krajské úřady.
Právě v posledně zmíněném se 
nabízí prostor pro spolupráci 

krajských úřadů o obcí. Rea-
lizace usnesení vlády je totiž 
plně závislá na nabídce bytů ve 
vlastnictví obcí. Ty pak, bude-li 
nabídka posouzena jako vyhovu-
jící, získají velmi zajímavou dota-
ci poskytovanou Ministerstvem 
vnitra. Prostředky jsou jako úče-
lové neinvestiční dotace určeny 
nejen na zajištění bydlení, ale také 
na rozvoj infrastruktury obce, tj. 
i na opravu bytového fontu obce. 
Obec tedy může získat dotaci:
a) na zajištění bydlení ve výši 
150 tis. Kč na azylanta-nájemce 
bytu a 50 tis. Kč na každou další 
osobu s uděleným azylem, která 
bude s azylantem-nájemcem bytu 
žít ve společné domácnosti,
b) na rozvoj infrastruktury 
obce ve výši 150 tis. Kč na 
azylanta-nájemce bytu a 10 
tis. Kč na každou další osobu 
s uděleným azylem, která bude 
s azylantem-nájemcem bytu žít 
ve společné domácnosti.
Vezmeme-li modelový příklad, 
kdy bude zprostředkováno byd-
lení např. tříčlenné rodině s přidě-
leným azylem, získá obec celkem 
420 tis. Kč (300 tis. Kč na nájem-
ce bytu + dalších 120 tis. Kč na 
další osoby s přiděleným azylem 
žijícím s nájemcem ve společné 
domácnosti). Již minimální 

částka 300 tis. Kč na azylanta-ná-
jemce však určitě stojí za úvahu. 
Je-li totiž ve vlastnictví obce byt, 
který je ve špatném technickém 
stavu, lze podle Ministerstva vni-
tra dotaci využít při rekonstrukci 
a smlouvu po dohodě s krajským 
úřadem a ministerstvem uzavřít, 
až bude dokončena. Obce tedy 
nemusí nabízet jen byty vhodné 
k okamžitému bydlení, ale též 
byty určené k rekonstrukci. Další 
možností jsou podle ministerstva 
obecní byty v domech s pečova-
telskou službou pro osoby s při-
znaným humanitárním azylem 
z důvodu zdravotního postižení 
nebo obecní byty v penzionech 
pro důchodce. Využít lze i bytu, 
který obec získá převodem od 
státu, jenž nabyl majetku odúmr-
tí. O způsobu využití dotace obec 
informuje kraj do konce kalen-
dářního roku.
Důležitou roli také hraje vzhle-
dem k sociální integraci azylantů 
a jejich uplatnění na trhu práce lo-
kalita, kde se byt nachází. Nelze 
však dopředu stanovit, která obec 
je či není vhodná, všechny nabíd-
ky je třeba posoudit individuálně. 
V našem kraji bylo od roku 1997 
takto zajištěno bydlení 24 osobám 
s přiděleným azylem ve čtyřech 
bytech na Jihlavsku a Třebíčsku. 



Stále probíhající diskuse nad 
problematikou finanční kont-
roly o její podstatě a významu 
přivedly ředitelku krajského 
úřadu Simeonu Zikmundovou 
k myšlence nabídnout zkuše-
nosti i možnost výměny infor-
mací zástupcům obcí s rozšíře-
nou působností – účastníkům 
jednání Krajského štábu. 
Nabídka se setkala s klad-
ným ohlasem a její konkrétní 
podoba pak byla směrována 
všem „větším“ obcím. Poslední 
červnový čtvrtek tedy zaplnily 
téměř čtyři desítky starostů, 

Auditoři měst založili pracovní skupinu

Jejich ubytování bylo podpoře-
no státní dotací v celkové výši 
2 100 000,- Kč, její výše se však 
stále průběžně zvyšuje.
Kraj Vysočina se obrací tímto 
na všechny obce a města kraje 
Vysočina se žádostí o spoluprá-
ci při zajištění nabídek bytů ve 
vlastnictví obcí. Podle Oznáme-
ní ministra vnitra č. j.: OAM-226-
16/2003 k zabezpečení jednot-
ného postupu krajů při realizaci 
Státního integračního programu 
v oblasti zajištění bydlení azy-
lantům obce písemně požádají 
o poskytnutí dotace ministerstvo 
prostřednictvím kraje. 
Žádosti lze předložit nejpozději 
do 31. října 2003. Kraj a posléze 
ministerstvo vyberou nabídky 
bydlení vhodné k integraci azy-
lantů. Ty budou následně před-
loženy komisi, která doporučí 
vhodnou osobu pro konkrétní 
nabídku. Pokud bude nabídka 
azylantem přijata, uzavře kraj 
na základě rozhodnutí ministra 
vnitra s příslušnou obcí smlouvu 
o uvolnění dotace.
Podrobné informace a vzory žá-
dostí naleznete na www.mvcr.cz/
vestnik, www.kr-vysocina.cz/
obec.asp nebo na odboru sekre-
tariátu hejtmana u koordinátorky 
integrace cizinců Aleny Berano-
vé, kam také zasílejte písemné 
žádosti. 

 Alena Beranová, odbor sekre-
tariátu hejtmana
telefon: 564 602 164, e-mail: 
beranova.a@vysocina.cz

tajemníků, interních auditorů 
i pracovníků odpovědných 
za finanční kontrolu zasedací 
místnost kongresového centra 
krajského úřadu kraje Vysoči-
na v Jihlavě.
Konkrétní náplň tohoto setkání 
vyplynula z existence zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů 
(zákon o finanční kontrole). 
Při prvním čtení si totiž mnozí 
z nás zoufali nad množstvím 
nových pojmů a povinností. 
I renomovaní právníci hovořili 

(a dodnes hovoří) o rozporech 
v jednotlivých ustanoveních, 
a to zejména v návaznosti na 
zákon o obcích.
Během semináře, který byl ne-
jen o finanční kontrole obecně, 
ale i o vnitřních kontrolních 
systémech v obcích, dostala 
poměrně velký prostor také 
problematika interního auditu. 
Podle zákona mají totiž obce 
s počtem obyvatel vyšším než 
15 000 povinnost zřídit útvar 
interního auditu. A je to úkol 
ve veřejné správě nový a nepří-
liš jednoduchý. Proto jsme také 

založili pracovní skupinu pro 
interní audit v kraji Vysočina, 
do které se aktivně přihlásili 
zástupci Jihlavy, Pelhřimova, 
Havlíčkova Brodu, Žďáru nad 
Sázavou i Třebíče. Věříme, že 
se stane platformou pro vý-
měnu názorů, sběr informací, 
získávání metodiky i předává-
ní zkušeností. Její činnost by 
měla spočívat zejména v pravi-
delných setkáváních interních 
auditorů v intervalu dvou až tří 
měsíců i v šíření další osvěty 
z oblasti finanční kontroly na 
radnicích a příspěvkových 

Obecní úřady zajišťují
sociálně-právní ochranu dětí (1. část) 

Sociálně-právní ochrana dětí 
zahrnuje soubor práv a opráv-
něných zájmů dítěte a současně 
i souhrn nástrojů k jejich dosa-
žení. Součástí sociálně-právní 
ochrany je i prevence negativ-
ních jevů, která směřuje k obno-
vení funkcí rodiny.
V souvislosti se zánikem okres-
ních úřadů k 31. 12. 2002 se 
těžiště výkonu sociálně-právní 
ochrany dětí vykonávané dle 
výše citovaného zákona pře-
souvá v souladu se zákonem č. 
320/2002 Sb. na obecní úřady 
obcí s rozšířenou působností, 
které se tak společně s obecními 
úřady stávají významnými orgá-
ny sociálně-právní ochrany dětí. 
Proto bychom chtěli v několika 
článcích na stránkách našeho pe-
riodika seznámit čtenáře s pod-
statou sociálně-právní ochrany 
dětí a s úkoly orgánů veřejné 
správy v této oblasti.
Sociálně-právní ochrana se 
zaměřuje na děti, jejichž vývoj 
je ohrožen nebo narušen.
Za takové se považují zejména 
děti:
– jejichž rodiče zemřeli, byli zba-
veni nebo omezeni v rodičovské 
zodpovědnosti, příp. nemají 

způsobilost k právním úkonům 
v plném rozsahu,
– jejichž rodiče nejsou schopni, 
nemohou nebo nechtějí uspo-
kojovat jejich základní tělesné, 
psychické a sociální potřeby, 
odmítají je nebo zanedbávají,
– jejichž rodiče se opakovaně 
dopouštějí trestné činnosti, pří-
padně své děti k této činnosti 
navádějí,
– jejichž rodiče zanedbávají plně-
ní školní docházky dětí,
– jejichž rodiče je zneužívají 
k fyzickým pracím nepřiměře-
ným jejich věku,
– jejichž rodiče je nepřiměřeně 
trestají, týrají nebo pohlavně 
zneužívají, resp. nebrání tomu, 
aby tak nečinily jiné osoby,
– jejichž rodiče jim v případě ne-
moci nevyhledají včas lékařskou 
pomoc, odepírají dítěti poskytnu-
tí potřebných lékařských úkonů,
– jejichž rodiče pro rozvrat vzá-
jemného soužití působí dítěti 
svými konflikty soustavně psy-
chickou újmu, 
– jejichž rodiče byli vystěhováni 
z bytu nebo jim vystěhování 
hrozí,
– které se pokusily o sebevraž-
du,

– které jsou zneužívány k žeb-
rotě,
– které jsou šikanovány svými 
vrstevníky,
– které navštěvují bez doprovodu 
rodičů či jiných odpovědných 
osob pohostinství, herny a další 
zařízení pro ně nevhodná,
– které se vystavují působení 
nevhodných společností svých 
vrstevníků nebo starších osob, 
popřípadě sekt,
– které jsou pohlavně zneuží-
vány,
– které požívají alkoholické 
nápoje či jiné látky vyvolávající 
závislost,
– které se dopouštějí trestné 
činnosti, resp. přestupků nebo 
šikany,
– které provozují prostituci,
– které jsou na útěku od rodičů či 
jiných fyzických nebo právnic-
kých osob odpovědných za jejich 
výchovu.
O povinnostech obecních úřadů 
při péči o ohrožené dítě bude-
me hovořit v následujícím čísle 
Zpravodaje.

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

Přečetli jsme za vás...
V částce 65 Sbírky zákonů České republiky rozeslané dne 
24. 6. 2003 bylo publikováno sdělení č. 187/2003 a 188/2003 
Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev 
obcí.

V částce 68 Sbírky zákonů České republiky rozeslané dne 
1. 7. 2003 byl publikován zákon č. 193/2003 Sb., kterým se 
mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na 
pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., 
o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem 
vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 
o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona 
č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 Václava Douchová, odbor sekretariátu ředitele a krajského 
živnostenského úřadu
telefon: 564 602 299, e-mail: douchova.v@kr-vysocina

Dne 12. 07. 2003 se v obcích kraje Vysočina v Rušinově a Jil-
mu uskutečnily nové volby do zastupitelstev. Důvodem konání 
nových voleb bylo snížení počtu členů zastupitelstva pod záko-
nem stanovenou hranici 5 členů a absence náhradníků, kteří by 
na uvolněné mandáty nastoupili. 
V obci Rušinov byl počet volených členů zastupitelstva stano-
ven na pět. Kandidátní listiny pro volby do tohoto zastupitel-
stva podalo 14 nezávislých kandidátů. 
Pro volby do zastupitelstva obce Jilem bylo určeno sedmičlen-
né zastupitelstvo a kandidátní listinu podalo Sdružení nezávis-
lých kandidátů Jilem, na jehož kandidátní listině bylo uvedeno 
9 kandidátů. 
Zaměstnanci Krajského úřadu kraje Vysočina, odboru sekre-
tariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu, provedli 
kontrolu průběhu hlasování u okrskových komisí obou obcí 
a konstatovali, že hlasování proběhlo bez závad.

 Ivana Schimmerova, odbor sekretariátu ředitele a krajské-
ho živnostenského úřadu
telefon: 564 602 102, e-mail: schimmerova.i@kr-vysocina

organizacích zřizovaných ob-
cemi. Domníváme se také, že 
význam problematiky organi-
zování, řízení, zajištění přimě-
řenosti a účinnosti vnitřních 
kontrolních systémů poroste 
zároveň s růstem objemu fi-
nančních toků ze strukturál-
ních fondů EU a Fondu soudrž-
nosti. Pochopitelně máme stále 
„otevřené dveře“ i pro další 
zájemce, zejména zástupce 
větších obcí, kteří mají zájem 
o aktivní diskusi nad tématy 
interního auditu a finanční 
kontroly ve veřejné správě. 

Útvar interního auditu plánuje 
přípravu dalšího seminář k no-
vele Vyhlášky č. 64/2002 Mi-
nisterstva financí ČR, kterou se 
provádí zákon č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole, a to bez-
prostředně poté, co bude známo 
její nové znění i další konkrétní 
informace, zejména o způsobu 
podávání zpráv o výsledcích 
finančních kontrol.

 Eva Janoušková, útvar inter-
ního auditu
telefon: 564 602 150, e-mail: 
janouskova.e@vysocina.cz

Vesnicí roku 2003
na Vysočině se stal Vilémov

Vesnicí roku Vysočiny 2003, 
tedy vítězem krajského kola sou-
těže obcí, pořádané Spolkem pro 
obnovu venkova, Svazem měst 
a obcí a Ministerstvem pro míst-
ní rozvoj ČR, se stal Vilémov na 
Havlíčkobrodsku. Obec s 1 050 
obyvateli zvítězila v konkurenci 
30 malých sídel a bude kraj re-
prezentovat v celostátním finále. 
„Je to zhodnocení našeho úsilí 
za poslední čtyři roky, kdy jsme 
se pokoušeli uspět v této prestižní 
soutěži“ řekla starostka Vilémova 
paní Jaroslava Dvořáková. Sta-
rostce a zastupitelům se podařilo 
nadchnout pro soutěžní klání 
téměř všechny obyvatele obce. 
Obec jim poskytovala příspěvek 
na natření domů, svým občanům 
například také rozdala bezmála 
tisícovku sazenic muškátů. Obec 
letos mimo jiné opravila zvoničku 
evangelického kostela, dokončila 
úpravy v centru, obnovila veřej-
nou zeleň a pokračovala v budo-
vání chodníků. Vedle vzhledu 
ovšem Vilémov zaujal hodnoti-
tele i společenským životem. Do 
krajského kola soutěže postoupilo 
celkem pět obcí, z nichž každá si 
nakonec odnesla ocenění v jiné 

oblasti. Obec Vilémov se stala 
celkovým vítězem, ocenění za 
společenský život (modrou stu-
hu) získala Nová Říše na Jihlav-
sku, v Jiřicích na Pelhřimovsku 
porota ocenila zejména činnost 
mládeže (bílá stuha), nejlepší péči 
o zeleň (zelená stuha) prokázaly 
Kralice nad Oslavou na Třebíč-
sku a jako poslední byla oceněna 
obec Drahonín ze Žďárska, která 
získala diplom za občanskou 
aktivitu (díky ukázkové obecní 
knihovně). Ke všem uděleným 
stuhám i k diplomu za knihovnu 
patří také finanční ohodnocení 
rozvojových snah obcí. V rámci 
prostředků vyčleněných v příš-
tím roce ze státního rozpočtu 
na Program obnovy venkova 
může vítězná obec získat na své 
rozvojové aktivity částku až 500 
tis. Kč, ostatní oceněné obce pak 
částku 400 tis. Kč.
Slavnostní vyhlášení výsledků 
soutěže se bude konat 9. září ve 
Vilémově. 

 Luděk Hrůza, odbor regionál-
ního rozvoje
telefon: 564 602 543, e-mail:
hruza.l@vysocina.cz

Škody vzniklé chráněnými 
živočichy lze kompenzovat

Zákon č. 115/2000 Sb., o posky-
tování náhrad škod způsobených 
vybranými zvláště chráněnými 
živočichy (dále jen „zákona“), 
umožňuje poškozenému kom-
penzovat škody vzniklé některý-
mi zvláště chráněnými živočichy. 
Krajský úřad, který je příslušný 
od 1. ledna 2003 k vyřizování 
žádostí o náhradu škod, posoudí, 
zda škodu způsobil skutečně vy-
braný zvláště chráněný živočich 
a zda jsou splněny podmínky 
zákona. 
V případě, že nemá krajský úřad 
pochybnosti o vzniku škody ani 
o její výši, zašle úplnou žádost se 

svým stanoviskem Ministerstvu 
financí. Ministerstvo financí 
na základě tohoto stanoviska 
poskytne krajskému úřadu ne-
investiční dotaci a ten ji převede 
na účet či adresu poškozeného. 
Dle § 10 odst. 3 zákona je kraj-
ský úřad povinen poskytnout 
oprávněnou škodu poškozenému 
nejpozději do 4 měsíců ode dne, 
kdy obdržel jeho žádost.
Má-li krajský úřad pochybnos-
ti o vzniku škody či její výši, 
škodu nezaplatí. Protože se na 
postup dle tohoto zákona ne-
vztahuje správní řád, nevydává 
se o neposkytnutí náhrady škody 
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rozhodnutí. Poškozeného je však 
vhodné o této skutečnosti in-
formovat dopisem. Pochybnosti 
mohou vzniknout nejen zjevný-
mi nesrovnalostmi v samotné 
žádosti či znaleckém posudku, 
který předložil žadatel, ale 
mohou vzniknout i srovnáním 
s odbornými podklady, které má 
krajský úřad k dispozici (těmito 
odbornými podklady mohou být 
i znalecké a odborné posudky, 
jimiž jsou podloženy jiné žá-
dosti). Krajský úřad neposkytne 
náhradu škody ani v případě, že 
nejsou splněny podmínky záko-

na, zejména co se týče dodržení 
zákonných lhůt. Poškozený se 
pak může domáhat škody u sou-
du, a to nejpozději do 1 roku ode 
dne, kdy byla žádost o náhradu 
škody doručena krajskému 
úřadu. Přiznání náhrady škody 
soudní cestou se však poškozený 
může domáhat i v případě, že mu 
krajský úřad nezaplatí opráv-
něnou náhradu škody v zákoně 
stanovené čtyřměsíční lhůtě.
Z tohoto důvodu rada kraje 
schválila Usnesením 291/11/
2003/RK zapracování státních 
účelových dotací přijatých na 

náhradu škod dle zákona do 
rozpočtu kraje a jejich průběžné 
vyplácení poškozeným. Zároveň 
uložila povinnost odboru život-
ního prostředí a ekonomickému 
odboru předložit radě vždy 
v pololetí a ke konci roku mate-
riál o objemu přijatých finanč-
ních prostředků pro tyto účely. 
Přehled přijatých finančních 
prostředků za první pololetí byl 
proto radě předložen ke schvá-
lení na jednání č.23/2003 dne 8. 
7. 2003. 
Krajský úřad kraje Vysočina 
poskytl náhrady škod za první 

pololetí 2003 v celkové výši 
636 908,50 Kč devíti žadatelům. 
Z toho byly škody způsobené 
kormoránem velkým vyplaceny 
ve výši 495 320,50 Kč dvěma 
žadatelům, škody způsobené 
vydrou říční ve výši 141 588 Kč 
sedmi žadatelům. Dvěma ža-
datelům nebyla náhrada škody 
poskytnuta pro nedodržení lhůt 
dle § 8 odst. 3 zákona.

 Martina Kratochvílová, od-
bor životního prostředí
telefon: 564 602 521, e-mail:
kratochvilova.m@kr-vysocina.cz

Vysocina a Evropská unie

Akční plán nabírá na obrátkách
Pracovníci odboru regionálního 
rozvoje (dále jen ORR) začali ke 
konci června realizovat první 
fázi Akčního plánu na zvýšení 
absorpční kapacity pro čerpání 
fondů EU (dále jen Akční plán). 
Pro zajištění maximální infor-
movanosti spolupracují pracov-
níci ORR s ostatními odbory 
Krajského úřadu kraje Vysoči-
na, kterých se týká příslušná ob-
last podpory. Tímto způsobem 
se lépe informace o možnostech 
čerpání z fondů EU dostanou ke 
konečným příjemcům. 
Pro posílení informovanosti 
jsme zpracovali kalendář se-
minářů o problematice EU. Na 
semináři se účastníci dozvědí 
zejména informace o součas-
ném stavu a vývoji operačních 
programů, finančních alokacích, 
konečných příjemcích, Akčním 
plánu a jeho aktuální fázi reali-
zace. Semináře se uskuteční ke 

konci měsíce července a v prů-
běhu měsíce srpna v obcích 
s rozšířenou působností III. 
stupně. Celkem se v našem kraji 
jedná o 15 seminářů, které jsou 
určeny pro zástupce měst a obcí, 
hospodářských komor, agrár-
ních komor, školství, nezisko-
vého sektoru a ostatní zájemce 
zabývající se možností využití 
finančních prostředků EU. 
Na červnovém zastupitelstvu 
bylo schváleno znění inzerátu, 
ve kterém odbor regionálního 
rozvoje hledá spolupracovníky 
(jednotlivce či organizace) na 
sběr projektových záměrů v kra-
ji Vysočina za účelem vybudo-
vání databáze projektových zá-
měrů a jejich budoucí podpory 
z fondů EU. Účastníci sběru 
projektových záměrů si vyberou 
jednu z oblastí podpory, který-
mi jsou: venkov, doprava, země-
dělství, životní prostředí, lidské 

zdroje, informační technologie, 
průmysl a podnikání, cestovní 
ruch a kultura. Uchazeči, kteří 
uspějí ve výběrovém řízení, 
budou následně proškoleni o ná-
ležitostech projektu a o tom, 
jak má být projekt zpracován, 
aby se mohl ucházet o podporu 
ze strukturálních fondů EU. 
Po proškolení bude následo-
vat sběr projektových záměrů 
v kraji Vysočina dle oblastí 
podpory. Vzhledem k tomu, že 
komunikační a informační stra-
tegie doznala změn z hlediska 
potřeby větší informovanosti 
veřejnosti, byla Rada kraje po-
žádána o prodloužení termínu 
pro přihlášení uchazečů do 10. 
září. Větší informovanosti by 
mělo být dosaženo zejména 
pořádáním již zmíněných 15 
seminářů. Tento krok výrazně 
posílí diskusi a vyjasní otázky 
týkající se strukturálních fondů 

EU. Podmínky pro přihlášení 
jsou uvedeny na webových 
stránkách kraje Vysočina – od-
bor regionálního rozvoje. 
Věřím, že náš kraj bude mít do-
statečné množství projektových 
záměrů a bude dobře připraven 
na čerpání finančních prostřed-
ků EU. Mnoho času užnezbývá, 
neboť první žádosti se mohou 
podávat již v příštím roce. Vá-
žení čtenáři, věřím také tomu, 
že budeme z hlediska čerpání fi-
nančních prostředků patřit mezi 
nejúspěšnější kraje v ČR. Naše 
rubrika je jednou ze střípků mo-
zaiky, která napomáhá k napl-
nění společného cíle. V případě 
jakýchkoli dotazů nás neváhejte 
ihned kontaktovat. 

 Martin Černý, odbor regio-
nálního rozvoje
telefon: 564 602 530, e-mail:
cerny.m@kr-vysocina.cz

Příležitost Vysočiny je ve fondech Evropské unie
V předchozím čísle Zpravo-
daje v naší pravidelné rubrice 
jsme si přiblížili rámec mož-
ností čerpání prostředků z fon-
dů EU, které jsou k dispozici 
pro regionální rozvoj. Uvedli 
jsme, že nejvýznamnější podíl 

vzhledem k výši finančních 
prostředků představují tzv. 
strukturální fondy. 
Strukturální fondy jsou ná-
strojem k dosahování ekono-
mické a sociální soudržnosti 
Evropské unie. Prostředky 

z těchto fondů jsou určeny 
na pomoc méně rozvinutým 
regionům, regionům potý-
kajícím se se strukturálními 
problémy a na podporu adap-
tace a modernizace politiky 
a systémů vzdělávání a od-

borné přípravy zaměstnanos-
ti. Než se začneme zabývat 
problematikou, které subjekty 
mohou žádat o příspěvek, 
přiblížíme si podrobněji jed-
notlivé strukturální fondy 
EU. V tomto čísle Zpravodaje 
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Rozdělení přebytku
hospodaření kraje Vysočina

za rok 2002
Zastupitelstvo kraje Vysočina schválilo dne 17. 6. 2003 závě-
rečný účet kraje za rok 2002. Součástí návrhu závěrečného účtu 
byl i návrh na rozdělení přebytku hospodaření kraje za rok 2002. 
Samotnému schválení rozdělení přebytku předcházelo poměrně 
rozsáhlé projednávání rozpočtových priorit a oblastí, které měly 
být z přebytku podpořeny. Celkem se sešly různé požadavky od 
15 žadatelů v celkové výši cca 700 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že 
disponibilní přebytek hospodaření činil 139 612 tis. Kč, nemohla 
být většina požadavků uspokojena. Z výše uvedené sumy zastupi-
telstvo kraje podpořilo částkou 40 milionů korun opravy a údržbu 
komunikací v kraji a částku 2,5 milionů korun poskytlo Hasičské-
mu záchrannému sboru kraje Vysočina na repasi požární techniky. 
Zbytek částky byl deponován na účtu mimorozpočtového fondu 
kraje, tzv. Fondu strategických rezerv. Jak už vyplývá z názvu 
fondu, prostředky ve fondu jsou určeny především na případné 
budoucí výdaje spojené s finančně náročnými projekty, které nelze 
financovat z rozpočtových příjmů běžného roku. Část prostředků 
deponovaných ve Fondu strategických rezerv může být v budouc-
nu použita i na spolufinancování projektů Evropské unie. 

Rozpočet kraje Vysočina
na rok 2004

Příprava rozpočtu kraje Vysočina na rok 2004 začala už v čer-
venci. Rozpočet sestavuje ekonomický odbor krajského úřadu ve 
spolupráci s jednotlivými správci kapitol, kterými jsou odvětvoví 
vedoucí odborů. V první fázi přípravy (červenec, srpen) se jedná 
především o sběr a upřesnění požadavků správců kapitol. Následo-
vat bude projednávání pracovních verzí návrhu rozpočtu se členy 
rady kraje, ve finančním výboru zastupitelstva kraje, v rozpočtové 
komisi rady kraje a se správci kapitol. Předpokládáme, že konečná 
verze rozpočtu bude předložena 1. 12. 2003 členům zastupitelstva 
kraje na pracovním semináři, 2. 12. 2003 radě kraje a konečně 
16. 12. 2003 zastupitelstvu kraje ke schválení. 
Způsob financování krajů v roce 2004 je zatím nejasný. Objem 
a struktura krajského rozpočtu na rok 2004 budou záviset pře-
devším na výsledku projednávání novely zákona č. 243/2000 Sb., 
o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů. Vládní 
návrh novely tohoto zákona předpokládá zvýšení podílu krajů na 
sdílených daních ze současných 3,1 % na 10,32 %. Do daňových 
příjmů krajů by měly být z centra převedeny např. peníze na obno-
vu venkova, drobné vodohospodářské ekologické akce, příspěvky 
na hospodaření v lesích, příspěvky na zajištění dopravní obsluž-
nosti, prostředky na opravy a údržbu silnic II. a III. třídy a některé 
další současné centrální dotace. Shody nebylo prozatím dosaženo 
u prostředků na osobní výdaje krajského školství (23,9 mld.Kč), 
dotací pro soukromé školy (2,7 mld.Kč) a peněz na kofinancování 
projektů v rámci strukturálních fondů EU (701 mil.Kč). 

 Michal Šulc, ekonomický odbor
telefon: 564 602 284, e-mail: sulc.m@kr-vysocina

Odbor ekonomický
se zaměříme na první ze čtyř 
strukturálních fondů, a to na 
Evropský regionální rozvojový 
fond (ERDF). 
Evropský regionální rozvo-
jový fond byl zřízen v roce 
1974 jako základní nástroj re-
gionální politiky k financování 
strukturální pomoci prostřed-
nictvím regionálních rozvojo-
vých programů zaměřených na 
nejvíce postižené oblasti a ke 
snižování meziregionálních 
nerovností.
V současnosti je nejvýznam-
nějším ze strukturálních fondů. 
Podporou rozvoje a strukturál-
ních změn tak fond napomáhá 
odstraňovat zásadní problémy 
v zaostávajících regionech 
a v upadajících průmyslových 
oblastech. Úkoly Evropského 
regionálního rozvojového fon-
du vyplývají jednak přímo ze 
Smlouvy (speciální ustanovení 
o ERDF) a jednak z rámce 
úkolů strukturálních fondů.
Evropský regionální rozvo-
jový fond je určen k tomu, 
aby svou účastí na rozvoji 
a strukturálních změnách zao-
stávajících regionů a přeměně 
upadajících průmyslových 
oblastí pomáhal odstraňovat 
zásadní regionální rozdíly ve 
Společenství. Fond podpo-
ruje hospodářskou a sociální 
soudržnost nápravou hlavních 
regionálních rozdílů a účastí 
na rozvoji a přeměně regionů. 
Rovněž přispívá na podporu 
trvale udržitelného rozvoje 
a vytváření trvale udržitelných 
pracovních příležitostí. 
Evropský regionální rozvojový 
fond přispívá především k do-
sažení Cíle 1 a 2, dále finan-
cuje iniciativu INTERREG 
(přeshraniční, mezinárodní 
a meziregionální spolupráce), 
iniciativu URBAN (hospodář-
ská a sociální obnova krizí 
postižených měst) a podpo-
ruje inovační akce a tech-
nická opatření (v oblasti re-
gionálního rozvoje a výměny 
těchto zkušeností).
ERDF financuje zejména pro-
duktivní investice pro vytváře-
ní a zachování trvale udržitel-
ných pracovních příležitostí, 
investice do infrastruktury, 
rozvoj vnitřního potenciálu 
podporujícího místní rozvoj 

a zaměstnanost a činnost 
malých a středních podniků, 
a to formou podpory služeb 
pro podniky, převodem tech-
nologií, zlepšením přístupu 
podniků k financím, přímou 
podporou investic, vytváře-
ním infrastruktury pro místní 
rozvoj a rozvoj zaměstnanosti 
a podporou struktur místních 
služeb pro vytvoření nových 
pracovních míst.
Fond dále podporuje: produk-
tivní prostředí (zejména pro roz-
voj malých, středních podniků 
a přitažlivost regionů) pro-
střednictvím rozvoje infra-
struktury, výzkumu a techno-
logického vývoje, rozvoje in-
formační společnosti, investic 
do cestovního ruchu a kultury 
(v případě, že vytvářejí trvale 
udržitelné pracovní příležitos-
ti), ochrany a zlepšování ži-
votního prostředí, zajišťování 
rovnosti mužů a žen v oblasti 
zaměstnanosti, mezinárodní, 
přeshraniční a meziregionální 
spolupráce. 
Tímto jsme si představili po-
drobněji Evropský regionální 
rozvojový fond. Z předchozích 
čísel Zpravodaje víme, že 
strukturální fondy financují 
operační programy. 
Evropský regionální rozvojový 
fond bude financovat operační 
programy – Průmysl a pod-
nikání, Infrastruktura a pře-
devším Společný regionální 
operační program (SROP). 
Celkový podíl ERDF bude 
představovat 65 % pomoci ze 
strukturálních fondů určené 
regionům pod Cílem 1 v ČR.
Na závěr bych rád dodal, že 
problematika fondů EU je 
poměrně rozsáhlá. Pokud jste 
něčemu neporozuměli, obraťte 
se na nás.
Naším cílem je osvětlit celou 
problematiku tak, aby byl na 
Vysočině dostatek předkla-
datelů kvalitních projektů. 
Některé z údajů jsou také 
k dispozici na www.kr-vyso-
cina.cz > Úřední deska > Od-
bor regionálního rozvoje > 
Příprava čerpání fondů EU. 

 Martin Černý, odbor regio-
nálního rozvoje
telefon: 564 602 530, e-mail:
cerny.m@kr-vysocina.cz
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Kraj udělil ceny
Talent Vysočiny a Stipendium Vysočiny 

Žáci a studenti od 5. třídy základní školy do 4. ročníku střední školy včetně víceletých gymnázií kraje Vysočina, kteří dlouhodobě do-
sahují v určitém oboru mimořádných výsledků a cílevědomě rozvíjejí svůj talent a nadání, byli oceněni. Deseti z nich bude příští školní 
rok vyplácet stipendium, dalších 29 mladých lidí dostalo jednorázovou finanční odměnu. Žáky s vynikajícími výsledky v určitém oboru 
několik let vybírala nadace ve Žďáru nad Sázavou, kraj se letos připojil poprvé. Na podporu mladých talentů vydá celkem 194 000 korun.
Slavnostní vyhlášení cen Talent Vysočiny 2003 a Stipendium Vysočiny 2003 proběhlo ve čtvrtek 26. června 2003 v Městském 
divadle ve Žďáru nad Sázavou. Nominační komise obdržela ze škol a školských zařízení celkem 105 nominací, z nichž vybrala 39 
žáků a studentů, kteří byli krajem Vysočina oceněni finanční částkou. Stipendium Vysočiny ve výši 1 000 korun získalo pět žáků 
základních škol; stejný počet středoškoláků bude příští školní rok pobírat dvojnásobek. Jednorázovou odměnu 1 000 korun nebo 
2 000 korun dostalo 29 chlapců a děvčat, kteří prokázali mimořádný talent v humanitním, uměleckém, přírodovědném a technic-
kém oboru nebo kteří vynikají sportovní zdatností.

Roční stipendium letos získal Pavel Novohradský, žák žďárské základní školy. Přes těžké tělesné postižení dvakrát zvítězil 
v celostátním kole literární soutěže. Stejné ocenění obdrželi jazykově nadaná gymnazistka Pavla Čermáková z Třebíče a Mi-
loš Jakubíček z jihlavského gymnázia, který spolupracuje s německým divadelním souborem. Za skvělou hru na fagot zís-
kala roční podporu Denisa Propilková z Havlíčkova Brodu, Vandě Strejčkové z Jihlavy se totéž podařilo s příčnou flétnou.
V technice vynikla Jana Abrahámová z gymnázia v Bystřici nad Pernštejnem. Jakub Šmíd z pelhřimovského gymnázia zazářil 
v zeměpise stejně jako žďárský gymnazista Roman Matoušek. Sportovním výkonem si stipendium vybojovali Martina Kautská 
z Jihlavy, která se zúčastnila i světového poháru v akrobatickém rokenrolu, a letošní halový mistr republiky v sedmiboji Jiří Kliner 
z Třebíče.

 Radka Burketová, odbor sekretariátu hejtmana, telefon: 564 602 142, e-mail: burketova.r@kr-vysocina.cz

Informace

Databáze nepotřebného majetku
slouží 178 organizacím kraje Vysočina

Příspěvkové organizace a or-
ganizační složky zřizované 
krajem Vysočina spravují 
majetek, který jim zřizovatel 
předal do správy zřizovací 
listinou a majetek získaný 
vlastní činností. Zastupitelstvo 
kraje Vysočina vymezilo roz-
sah práv a povinností, který 
organizace při správě tohoto 
majetku zajišťují. Jedním 
z oprávnění je i rozhodovat 
o nepotřebnosti majetku. 
Nepotřebným majetkem jsou 
věci, jež přesahují potřeby or-
ganizace, nebo věci, které pro 
zastarání svých technických 
a funkčních vlastností nemo-
hou již zcela sloužit svému 
účelu. 
V případě nepotřebného ma-
jetku s pořizovací cenou vyšší 
než 5 tis. Kč, který není nato-
lik fyzicky opotřebován ani 

poškozen, že ho lze nadále uží-
vat, je organizace povinna ne-
potřebný majetek nabídnout ji-
ným organizacím zřizovaným 
krajem Vysočina a v případě 
jejich zájmu jim jej převést. 
Ke splnění této povinnosti je 
na webových stránkách kraje 
Vysočina vytvořena a spravo-
vána databáze nepotřebného 
majetku. Po přihlášení do 
databáze (na adrese: http:
//extranet.kr-vysocina.cz/
nepotrebny-majetek/) orga-
nizace vyplní nabídkový list 
nepotřebného majetku. Na-
bídkový list obsahuje základní 
informace o nabízeném majet-
ku, tj. název, typ, parametry, 
pořizovací cena, rok pořízení, 
počty kusů, prodejní-nabídko-
vá cena. Vyplněný nabídkový 
list je uložen do databáze a po 
dobu 10 dnů zveřejněn na we-

bových stránkách kraje Vyso-
čina. Současně je nabídkový 
list odeslán elektronickou 
poštou organizacím zřizova-
ným kraje Vysočina. Případný 
zájemce o nepotřebný majetek 
kontaktuje přímo organizaci, 
která nabídkový list vyplnila. 
Vytvořením databáze nepo-
třebného majetku je ověřováno 
možné využití majetku, který 
je již pro jednu organizaci ne-
potřebný, ale v jiné organizaci 
vzhledem ke svým provozním 
podmínkám najde další uplat-
nění. Databáze nepotřebného 
majetku slouží 178 organiza-
cím kraje Vysočina. K efektiv-
nímu využití informací data-
báze nepotřebného majetku je 
povinností organizace oznámit 
případnou změnu své e-mailo-
vé adresy věcně příslušnému 
odboru krajského úřadu:

– odbor školství, mládeže 
a sportu – PaedDr. Vladimír 
Zelený, (zeleny.v@kr-vysoci-
na.cz)
– odbor dopravy a silničního 
hospodářství – Ing. Ivana 
Ševecová, (sevecova.i@kr-vy-
socina.cz)
– odbor kultury a památkové 
péče – Mgr. Aleš Seifert, (sei-
fert.a@kr-vysocina.cz)
– odbor sociálních věcí a zdra-
votnictví – Radim Hošek
(hosek.r@kr-vysocina.cz).

Aktuální informace o e-mailo-
vé adrese lze ověřit na adrese: 
http://obce.kr-vysocina.cz/
organizace/. 

 Petr Dvořák, odbor majet-
kový
telefon: 564 602 277, e-mail:
dvorak.p@vysocina.cz
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Hejtman kraje Vysočina Franti-
šek Dohnal napsal dopis ministru 
dopravy Milanu Šimonovskému, 
kde vyjádřil rozpaky nad ob-
jednávkou zajištění přepravních 
potřeb státu v dálkové dopravě, 
uplatněné dle § 5 zák. 36/2001 
Sb., pro období platnosti jízdních 
řádů 2003/04, o které byl kraj 
Vysočina zprostředkovaně infor-
mován ze strany ČD, a. s.
Výrazný dopad na systém pra-
videlné osobní dopravy kraje 
Vysočina má objednávka vedení 
některých vlaků kategorie R 
v relaci Jihlava-Brno po tratích 
240 a 250 přes Havlíčkův Brod 
namísto jejich současného vede-

Hejtman vyjádřil rozpaky nad zajištěním
přepravních potřeb státu

ní po trati 240 přes Třebíč. Tato 
změna má negativní dopad na 
úroveň dopravní obsluhy obcí 
obsluhovaných těmito vlaky. 
Na zachování nutné úrovně do-
pravní obsluhy bude muset kraj 
vynakládat nemalé prostředky, 
a přitom navýšení rozsahu dráž-
ní dopravy vedením rychlíků 
v nové trase se zde kvůli sou-
časnému vyhovujícímu rozsahu 
dopravy prakticky neprojeví. 
Z těchto důvodů rozhodně není 
popsaná změna vnímána jako 
zlepšení. Hejtman uvedl, že mu 
není znám ani její důvod a že by 
společně s radou kraje uvítal její 
korekci.

Ministryně zdravotnictví Marie 
Součková se první srpnový den 
sešla s hejtmanem kraje Vysoči-
na Františkem Dohnalem, který 
ji dlouhou dobu žádal o schůzku. 
Ta se měla týkat spolupráce na 
řešení krize na radioterapii Jih-
lavské nemocnice, kde v květnu 
dosloužil poslední zářič. Kraj 
Vysočina proto s ohledem na 
kritickou situaci souhlasil s uza-
vřením nájemní smlouvy na 
lineární urychlovač. Ve spolu-

Ministryně se konečně sešla s hejtmanem
ke krizi na radioterapii v jihlavské nemocnici

práci s nemocnicí tak kraj zajistil 
zdravotnickou péči pro občany 
a pokračuje v apelech na minis-
terstvo. 
Jak uvedl hejtman kraje, ze stra-
ny ministerstva se opět setkal se 
stejnou alibistickou rekapitulací 
důvodů, proč se nezdařilo poříze-
ní přístroje v minulosti, kdy byla 
za chod nemocnice zodpovědná 
vláda. „Ministryně přislíbila, 
že částku do 30 milionů korun 
navrhne do návrhu státního roz-

Vybíráme z tiskových zpráv kraje

Hejtman kraje František Do-
hnal se v momentě, kdy se 
dozvěděl o vyhlášení útlumu 
provozu 32. základny taktic-
kého letectva v Náměšti nad 
Oslavou, obrátil na předsedu 
vlády Vladimíra Špidlu se žá-
dostí o přezkoumání rozhodnu-
tí k utlumení provozu .
Po přezkoumání všech zná-
mých souvislostí vyjádřila 
Rada kraje Vysočina svůj 
zásadní nesouhlas a pověřila 

Rada kraje vyjádřila zásadní nesouhlas s utlumením
provozu letiště v Náměšti nad Oslavou

ho, aby v této souvislosti pre-
miéra oslovil. Ve svém dopise 
hejtman uvedl několik zásad-
ních faktů. 
– Rozhodnutí o faktickém za-
stavení provozu letecké základ-
ny je v rozporu s dlouhodobý-
mi koncepcemi ozbrojených 
sil ČR. Toto rozhodnutí je také 
v rozporu s programovým pro-
hlášením vlády. 
– Letecká základna zajišťuje 
dodržování podmínek bezleto-

vého provozu v zakázaném pro-
storu LK P9 nad JE Dukovany 
a zajišťuje ochranu vzdušného 
prostoru v jejím okolí. 
– Letecká základna hraje roli 
ve vnějším i vnitřním havarij-
ním plánu jaderné elektrárny, 
je využívána i v rámci krizové-
ho řízení kraje.
– Uzavření základny bude 
znamenat výrazný negativní 
finanční dopad na výdaje stát-
ního rozpočtu.

– Uzavření základny zcela 
zásadním způsobem ovlivní 
ekonomickou situaci města 
i širokého regionu. 
– Uzavření základny může 
způsobit další komplikace 
v mezinárodně politických 
a vojenských souvislostech.

 Radka Burketová, odbor 
sekretariátu hejtmana
telefon: 564 602 142, e-mail:
burketova.r@kr-vysocina.cz

Uplatnění objednávky pro-
vázejí také některé nešťastné 
okolnosti, jako například její 
nekonzultování s jednotlivými 
kraji, což následně prakticky 
vylučuje soulad koncepce dál-
kové a regionální dopravy. Dle 
dostupných informací nebyla 
konzultována ani s ČD, a. s., 
byť bezesporu má významný 
dopad na provoz a ekonomiku 
ČD, a. s. Také pozdní uplatnění 
objednávky státu po zákonem 
(266/1994 Sb.) stanoveném 
termínu pro uplatnění poža-
davků na regionální dopravu 
reálně znemožňuje na znění 
objednávky reagovat a navázat 

regionální dopravu na dopravu 
dálkovou.
Hejtman závěrem svého dopisu 
vyjádřil přání, aby byla příprava 
objednávky zajištění přeprav-
ních potřeb státu v dálkové do-
pravě, která v této podobě byla 
uplatněna poprvé, v dalším ob-
dobí připravována v součinnosti 
s jednotlivými kraji a s hlavním 
cílem zajištění optimální do-
pravní obsluhy veřejnou osobní 
dopravou, dostupnou a vyhovu-
jící jejím uživatelům.

 Radka Burketová, odbor 
sekretariátu hejtmana
telefon: 564 602 142, e-mail:
burketova.r@kr-vysocina.cz

počtu na rok 2004. Z mého po-
hledu je to částka nedostatečná, 
protože cena přístroje převyšuje 
100 milionů korun. Nezbývá než 
hledat další cesty státní pomoci 
společně s poslanci Parlamentu 
ČR,“ komentoval setkání hejtman 
František Dohnal.
Diskuse hejtmana s ministryní 
se také týkala možných způsobů 
využití lineárního urychlovače 
pro pacienty nebydlící v kraji 
Vysočina. „Vzhledem k tomu, 

že všechna tato zařízení v České 
republice jsou přetížena a čeká 
se na ně dlouho, bavili jsme 
se o možném využití pro větší 
spádovou oblast. My se tomu 
nebráníme, a to i v souvislosti 
s postupnou restrukturalizací 
lůžkové kapacity v nemocnici,“ 
potvrdil Dohnal.

 Radka Burketová, odbor se-
kretariátu hejtmana
telefon: 564 602 142, e-mail:
burketova.r@kr-vysocina.cz
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Na posledním zasedání me-
ziresortní řídicí komise dne 
25. června 2003 byl zkrácen 
termín ukončení předběžných 
kontrol akcí, které mají být 
dotovány v tomto roce. Komise 
stanovila pro dokončení před-
běžné kontroly jednotlivých 
akcí a projektů termín 31. sr-
pen 2003 s tím, že o využití 
prostředků pro dotace akcí, 

u nichž v tomto termínu ne-
bude úřady obcí s rozšířenou 
působností (popř. krajskými 
úřady) pozitivně dokončena 
předběžná kontrola, rozhodne 
samostatně Ministerstvo pro 
místní rozvoj (dále jen MMR). 
Nevyčerpané prostředky bu-
dou využity ve prospěch obcí, 
postižených povodněmi. V oje-
dinělých případech, kdy úřady 

Program obnovy venkova 2003
– termín ukončení kontrol akcí byl zkrácen

obcí s rozšířenou působností 
nebo krajské úřady budou ze 
strany obcí informovány o váž-
ných důvodech neukončení 
kontrol (např. neukončené sta-
vební řízení), bude MMR tyto 
důvody respektovat.
Upozorňujeme proto obce, 
které mají pro letošní rok 
z Programu obnovy venkova 
přiznanou dotaci a dosud ne-

předložily podklady pro tyto 
předběžné kontroly na úřady 
obcí s rozšířenou působností, 
aby tak v uvedeném termínu, 
pokud nechtějí o přiznanou 
dotaci přijít, učinily.

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

Prezentace Vysočiny v Paříži

Krajský úřad kraje Vysočina ve spolupráci s Regionální 
rozvojovou agenturou Vysočina a Krajskou hospodářskou 
komorou připravují obchodní misi v Paříži

Dne 28. října 2003 ve 14 hodin v Českém centru 
v Paříži se u příležitosti státního svátku České 
republiky uskuteční prezentace turistických a 
investičních příležitostí v kraji Vysočina.

Zástupci samosprávy kraje společně s před-
staviteli firem budou prezentovat zájemcům 
jak z řad odborné, tak široké veřejnosti kraj 
Vysočina jako místo vhodné k podnikání a 
také místo zajímavé a atraktivní z hlediska 
cestovního ruchu.

Paralelně proběhnou konkrétně zacílené ob-
chodní schůzky podnikatelů a firem pod-
nikajících na Vysočině s jejich potenciálními 
francouzskými protějšky.
Toto setkání je vhodné též k jednání zástupců 
českých a francouzských měst a obcí.

Představitelé firem, které mají zájem navá-
zat nové obchodní kontakty, nebo starostové 
měst a obcí, jež si domluví se svými partnery 
schůzku v rámci termínu této prezentace, se 
mohou přihlasit na níže uvedené adrese.
Kraj Vysočina podpoří zájemce v jejich ak-
tivitách dopravou na místo zdarma.

Více informací a přihlášky:
Krajský úřad kraje Vysočina, Ing. Renata 
Běhanová, Odbor regionálního rozvoje, Žiž-
kova 16, 587 33 Jihlava, telefon: 564 602 537, 
e-mail: behanova.r@kr-vysocina.cz

Informace

Využijte databázi
partnerských měst

V současné době zpracováváme přehled o družebních kontak-
tech měst a obcí Vysočiny. Databáze může posloužit k vzá-
jemné informovanosti měst a obcí kraje Vysočina, pomoci při 
zprostředkování kontaktů a v navazování družebních vztahů. 
Je veřejně přístupná na adrese: http://kevis.kr-vysocina.cz. 
Databáze v dnešní podobě jistě není úplná a my uvítáme další 
přesné informace přímo od vás. Pokud chcete údaje v databázi 
aktualizovat, doplnit nebo vytvořit, kontaktujte prosím Radku 
Burketovou, odbor sekretariátu hejtmana, telefon 564 602 162, 
e-mail: burketova.r@kr-vysocina.

 Tomáš Hermann, člen rady kraje
telefon: 564 602 126, e-mail: hermann.t@kr-vysocina.cz

A Odbor územního
plánování

a stavebního rádu

Poskytování dotací na územně 
plánovací činnost obcí z rozpočtu 

kraje Vysočina v roce 2004
Upozorňujeme zástupce obcí kraje Vysočina, kteří chtějí zís-
kat dotaci na zpracování územně plánovací dokumentace dle 
Pravidel pro poskytování dotací na územně plánovací činnost 
obcí z rozpočtu kraje Vysočina v roce 2004, že  termín přijí-
mání žádostí je do 30. 9. 2003.  Žádosti o dotaci se předkládají 
odboru územního plánování a stavebního řádu.

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