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Volby do zastupitelstev krajů – úkoly 
stanovené starostům obcí a obecním úřadům

Úkoly starostů obcí při pří-
pravě voleb do zastupitelstev 
krajů jsou upraveny zejména 
v § 15 zákona č. 130/2000 Sb., 
o volbách do zastupitelstev 
krajů a o změně některých 
zákonů, v platném znění (dále 
jen „zákon o volbách do zastu-
pitelstev krajů“). Zároveň jsou 
úkoly s konkrétním termínem 
splnění úkolu rozepsány v  
Harmonogramu úkolů a lhůt, 
který starostové obcí obdrželi 
na školeních starostů k vol-
bám, a zároveň je zveřejněn na 
internetových stránkách kraje 
Vysočina > Metodická pomoc 
obcím > Volby 2004 > Volby do 
zastupitelstev krajů.
Prvním úkolem, který musel 
starosta obce zabezpečit, bylo 
nejpozději do 6. září 2004 sta-
novit dle § 15 písm. c) zákona 
o volbách do zastupitelstev 
krajů minimální počet členů 
okrskové volební komise (dále 
jen „komise“), a to tak, aby po-
čet členů komise byl minimálně 
6 (tedy zapisovatel + 5 členů) 
s výjimkou volebních okrsků 
do 300 voličů, kde může být 
okrsková volební komise pouze 
čtyřčlenná (tedy zapisovatel + 
3 členové). 
Starosta obce byl povinen dle 
§ 15 písm. f) zákona o volbách 
do zastupitelstev krajů poskyt-
nout každé politické straně, 
politickému hnutí a koalici, 
jejichž kandidátní listina (dále 
jen „KL“) byla zaregistrována, 
informace o počtu a sídlech 
volebních okrsků, a to nejpoz-
ději do 21. září 2004. Tuto 
informaci zasílali starostové 
obcí volebním stranám pro-
střednictvím jejich zmocněnce. 
Adresy zmocněnců a seznam 
volebních stran, jejichž KL byla 
pro volby do zastupitelstva kra-
je zaregistrována, obdrželi sta-
rostové obcí od krajského úřadu 
bezprostředně po registraci KL. 
Informace o tom, která volební 
strana byla zaregistrována, je 
pro starosty obcí důležitá i z to-

ho hlediska, aby věděli, která 
volební strana může do komise 
delegovat jednoho člena a jed-
noho náhradníka. 
V souladu s ust. § 15 písm. e) 
a § 17 odst. 6 zákona o volbách 
do zastupitelstev krajů jmenuje 
starosta obce zapisovatele ko-
mise, a to nejpozději do 25. září 
2004.
Nejpozději do 15. října 2004 
svolá starosta obce první zase-
dání okrskové volební komise, 
jak vyplývá z ust. § 15 písm.d) 
zákona o volbách do zastupi-
telstev krajů. Zde je třeba upo-
zornit, že na prvním zasedání 
komise  starosta obce ověří to-
tožnost přítomných členů komi-
se a to, zda člen komise dosáhl 
v den složení slibu (nikoliv 
v den voleb) věku 18 let a zda 
člen komise není kandidátem 
pro volby do zastupitelstva 
kraje, pro které je komise vy-
tvořena. Poté členové komise 
skládají slib, jehož vzor je uve-
řejněn ve vyhlášce č. 152/2000 
Sb., o provedení některých 
ustanovení zákona č. 130/2000 
Sb., o volbách do zastupitelstev 
krajů a o změně některých 
zákonů, v platném znění (dále 
jen „vyhláška“) pod č. 2. Poté 
následuje losování (nikoliv hla-
sování ani vzájemná domluva 
o obsazení funkcí) předsedy 
a místopředsedy komise, které 
řídí zapisovatel komise. Po 
vylosování předsedy komise se 
tento ujímá organizace dalšího 
průběhu zasedání komise.
Další povinností starosty obce, 
vyplývající z § 15 písm. a) záko-
na o volbách do zastupitelstev 
krajů, je zajistit informování vo-
ličů o době a místě konání voleb 
do zastupitelstva kraje v obci. 
Starosta obce tak musí učinit 
nejpozději do 21. října 2004 
do 16. hod. Vzor oznámení 
o konání voleb do zastupitelstev 
krajů je  zveřejněn ve vyhlášce 
pod č. 1.  V případě souběhu 
voleb do zastupitelstev krajů 
a Senátu Parlamentu České re-

publiky je na zvážení starosty 
obce, zda vydá dvě oznámení, 
tedy pro každý typ voleb zvlášť, 
nebo zda vydá pouze jedno 
oznámení, které přizpůsobí po 
obsahové stránce oběma typům 
voleb. Vzor oznámení o době 
a místě konání voleb do Sená-
tu Parlamentu České repub-
liky je zveřejněn ve vyhlášce 
č. 233/2000 Sb., o provedení 
některých ustanovení zákona 
č. 247/1995 Sb., o volbách do 
Parlamentu České republiky 
a o změně a doplnění některých 
dalších zákonů pod č. 2a. Je 
třeba připomenout, že kromě 
údajů, jaké volby se konají, kdy 
a kde, je třeba voliče v ozná-
mení upozornit i na to, že po 
příchodu do volební místnosti 
musí prokázat totožnost a státní 
občanství a jakými doklady, 
jinak jim nebude umožněno 
hlasování. Voliči budou upo-
zorněni i na to, v jakém termínu 
dostanou hlasovací lístky a že 
v případě, kdy nedopatřením 
neobdrží hlasovací lístky (dále 
jen „HL“) do domácnosti nebo 
HL poškodí, budou mít nové 
HL k dispozici ve volební míst-
nosti. V případě konání voleb 
do Senátu Parlamentu České re-
publiky upozorní starosta obce 
v oznámení voliče i na to, že 
případné II. kolo voleb se bude 
konat dne 12. 11. 2004 od 14.00 
hod. do 22.00 hod. a dne 13. 
11. 2004 od 8.00 hod. do 14.00 
hod. a že HL pro II. kolo těchto 
voleb nebudou roznášeny do do-
mácností, ale budou k dispozici 
přímo ve volební místnosti.
Nejpozději do 2. listopadu 2004 
do 16.00 hod. musí starosta 
obce zajistit dodání HL voli-
čům. Upozorňujeme, že pokud 
se starosta obce rozhodne doru-
čit HL voličům prostřednictvím 
České pošty, s. p., je třeba po-
stupovat v souladu s poštovní-
mi podmínkami pro doručování  
zásilek s obsahem hlasovacích 
lístků, který je opět k dispozici 
na webových stránkách kraje 



Vysočina > Metodická pomoc 
obcím > Volby 2004 > Volby do 
zastupitelstev krajů.
Podle § 17 odst. 2 zákona o vol-
bách do zastupitelstev krajů 
může každá volební strana, 
jejíž KL byla pro volby do za-
stupitelstva kraje zaregistrována, 
delegovat do komise jednoho 
člena a jednoho náhradníka, a to 
nejpozději do 6. října 2004 do 
16.00 hod. Delegováním členů 
a náhradníků se rozumí doručení 
jejich seznamu starostovi obce ve 
shora uvedeném termínu a čase, 
nestačí zásilku v uvedeném ter-
mínu dát k poštovní přepravě. 
Doručený seznam musí obsaho-
vat jméno a příjmení, rodné číslo 
a místo, kde je člen nebo náhrad-
ník přihlášen k trvalému pobytu, 
a dále podpis zmocněnce volební 
strany. Pokud seznam nebude 
doručen ve stanovené lhůtě, popř. 
nebude mít předepsané obsahové 
náležitosti, které zmocněnec vo-

lební strany ve stanovené lhůtě 
nedoplní, je to důvod k tomu, aby 
starosta obce delegaci odmítl. 
Pokud delegováním členů do 
komise není dosaženo nejnižšího 
stanoveného počtu členů komise, 
deleguje před jejím prvním zase-
dáním členy na neobsazená mís-
ta starosta obce. Upozorňujeme, 
že starosta obce tak může učinit 
nejdříve až dne 6. října 2004 po 
16.00 hod.
Pokud poklesne počet členů 
komise v průběhu voleb pod 
stanovený počet a není-li delego-
ván volebními stranami dostatek 
náhradníků, jak je uvedeno 
výše, deleguje členy komise na 
neobsazená místa starosta obce. 
Z tohoto důvodu doporučuje 
krajský úřad, aby se starostové 
obcí ve dnech voleb zdržovali 
v obci a byli připraveni tento 
úkol zajistit.
Úkoly obecním úřadům jsou 
stanoveny v § 14 zákona o vol-

bách do zastupitelstev krajů. 
Podle tohoto ustanovení obecní 
úřad zajišťuje volební místnosti 
pro okrskové volební komise, 
řeší stížnosti na organizačně 
technické zabezpečení voleb 
na úrovni okrsku a archivuje 
volební dokumentaci.
Součástí vybavení volebních 
místností jsou úřední obálky, 
které budou opatřeny kulatým 
úředním razítkem s nápisem 
Městský nebo Obecní úřad. 
Při souběhu voleb do zastupitel-
stev krajů a Senátu Parlamentu 
České republiky se voliči budou 
setkávat se šedou úřední obál-
kou, určenou pro volby do zastu-
pitelstev krajů, a se žlutou úřední 
obálkou, určenou pro volby do 
Senátu Parlamentu České repub-
liky.  Aby si voliči obálky neplet-
li, doporučuje krajský úřad, aby 
v prostoru určeném pro úpravu 
HL byly obálky vyvěšeny a po-
psány, pro jaký typ voleb slouží. 

Toto opatření souvisí i s násled-
ným posuzováním platnosti HL. 
Pokud totiž volič vloží do úřední 
šedé obálky určené pro volby do 
zastupitelstva kraje HL lístek 
pro volby do Senátu Parlamen-
tu České republiky a naopak, 
bude takový HL posuzován jako 
neplatný. Modré obálky budou 
sloužit pouze pro roznos HL. Ve 
II. kole voleb do Senátu Parla-
mentu České republiky budou 
využity úřední obálky šedé bar-
vy formátu C5.
V případě souběhu voleb je 
třeba volební místnost vybavit 
i dvěma stabilními a dvěma pře-
nosnými volebními schránkami, 
které budou popsány tak, aby 
bylo patrné, pro jaký typ voleb 
slouží.

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

Vyhláška o stanovení podílu 
obcí na výnosech z DPH
V částce 163 Sbírky zákonů 
vydané dne 31. 8. 2004 byla pu-
blikována vyhláška č. 477/2004 
Sb., o podílu jednotlivých obcí 
na stanovených procentních 
částech celostátního hrubého 
výnosu daně z přidané hodnoty 
a daní z příjmů.
Vyhláška je účinná od 1. 9. 
2004.
Zákon o některých službách 
informační společnosti
V částce 166 Sbírky zákonů 
vydané dne 7. 9. 2004 byl pub-
likován zákon č. 480/2004 Sb., 
o některých službách informační 
společnosti a o změně některých 
zákonů (zákon o některých služ-
bách informační společnosti).
Zákon vymezuje odpovědnost 
providera (poskytovatele služeb 
informační společnosti) a zavádí 
regulaci šíření obchodních sdě-
lení (nevyžádané e-maily).
Zaslání elektronické pošty za 
účelem šíření obchodního sdě-
lení je zakázáno, pokud není 
zřetelně a jasně označena jako 
obchodní sdělení, skrývá nebo 
utajuje totožnost odesílatele, 
jehož jménem se komunikace 

uskutečňuje, nebo je zaslána bez 
platné adresy, na kterou by mohl 
adresát přímo a účinně zaslat in-
formaci o tom, že si nepřeje, aby 
mu byly obchodní informace 
odesílatelem nadále zasílány.
Orgánem určeným k dozoru 
je Úřad pro ochranu osobních 
údajů.
Zákon je účinný od 7. 9. 2004.
Zákon o regulaci reklamy
V souvislosti s přijetím zákona 
o některých službách informač-
ní společnosti (uvedeno výše) 
se novelizuje i zákon č. 40/1995 
Sb., o regulaci reklamy a o změ-
ně a doplnění zákona č. 468/1991 
Sb., o provozování rozhlasového 
a televizního vysílání, ve znění 
pozdějších předpisů.
Podle stávající úpravy je zakázá-
no šíření nevyžádané reklamy, 
pokud vede k výdajům adresáta 
nebo pokud adresáta obtěžuje. 
Novela tohoto zákona dodává, 
že za reklamu, která obtěžuje, se 
považuje reklama směřující ke 
konkrétnímu adresátovi za pod-
mínky, že adresát dal předem 
jasně a srozumitelně najevo, že 
si nepřeje, aby vůči němu byla 
nevyžádaná reklama šířena.
Zákon je účinný od 7. 9. 2004.

Zákon o ochraně sbírek mu-
zejní povahy
V částce 166 Sbírky zákonů vy-
dané dne 7. 9. 2004 byl publiko-
ván zákon č. 483/2004 Sb., kte-
rým se mění zákon č. 122/2000 
Sb., o ochraně sbírek muzejní 
povahy a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění zákona 
č. 186/2004 Sb.
Novela zákona defi nuje muze-
um jako instituci, která získává 
a shromažďuje přírodniny a lid-
ské výtvory pro vědecké a stu-
dijní účely, zkoumá prostředí, 
z nějž jsou přírodniny a lidské 
výtvory získávány, z vybraných 
přírodnin a lidských výtvorů 
vytváří sbírky, které trvale 
uchovává, eviduje a odborně 
zpracovává a umožňuje způso-
bem zaručujícím rovný přístup 
všem bez rozdílu jejich využí-
vání a zpřístupňování posky-
továním vybraných veřejných 
služeb, přičemž účelem těchto 
činností není dosažení zisku. 
Galerie je muzeum speciali-
zované na sbírky výtvarného 
umění. 
Dále novela stanovuje standar-
dy činnosti muzeí ve vztahu 
k veřejnosti (otevírací doby, 

počet výstav, dostupnost atd.).
Zákon je účinný od 1. 10. 2004.
Nařízení vlády o prokazatelné 
ztrátě
V částce 170/2004 Sbírky 
předpisů vydané dne 21. září 
2004 bylo publikováno nařízení 
vlády č. 493/2004 Sb., kterým 
se upravuje prokazatelná ztrá-
ta ve veřejné linkové dopravě 
a kterým se konkretizuje způ-
sob výkonu státního odborného 
dozoru v silniční dopravě nad 
fi nancováním dopravní ob-
služnosti. Toto nařízení nově 
upravuje výpočet prokazatelné 
ztráty ze žákovského jízdného 
a nahrazuje vyhlášku č. 50/1998 
Sb., o prokazatelné ztrátě ve ve-
řejné linkové osobní dopravě. 
Účinnosti nabylo 21. září 2004.
Dále bylo publikováno nařízení 
vlády č. 494/2004 Sb., kterým 
se ruší vyhláška č. 50/1998 Sb., 
o prokazatelné ztrátě ve veřejné 
linkové osobní dopravě.

Michal Šalomoun, odbor 
sekretariátu ředitele a krajského 
živnostenského úřadu
telefon: 564 602 299, e-mail:
salomoun.m@kr-vysocina.cz

Přečetli jsme za vás…
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Nové grantové programy 
z Fondu Vysočiny

Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém zasedání dne 29. 9. 2004 
vyhlásilo pět nových grantových programů z Fondu Vysočiny na 
podporu projektů směřujících do oblasti rozvoje informačních 
technologií, životního prostředí a protidrogové prevence a léčby. 
Níže je uveden výčet vyhlášených grantových programů a kon-
takt na odbory krajského úřadu, v jejichž gesci budou programy 
realizovány:
 Metropolitní sítě III  – program na podporu komunikační infra-

struktury orgánů veřejné správy (odbor informatiky, Ing. Martina 
Rojková, tel.: 564 602 341, rojkova.m@kr-vysocina.cz)
uzávěrka: 3. 1. 2005
 Vzdělávání seniorů v oblasti ICT – program na podporu rozvoje 

informační gramotnosti (odbor informatiky, Ing. Martina Rojková, 
tel.: 564 602 341, rojkova.m@kr-vysocina.cz)
uzávěrka: 3. 1. 2005
 Krajina Vysočiny 2004 – program na podporu projektů k zadr-

žení vody v krajině a k péči o přírodní prostředí (odbor životního 
prostředí, Ing. Eva Navrátilová, tel.: 564 602 522, navratilova.e@kr-
-vysocina.cz) 
uzávěrka: 3. 1. 2005 
 Energetické využívání obnovitelných zdrojů 2004 – program 

na podporu projektů na místní využití enviromentálně šetrných 
způsobů výroby elektrické energie, vytápění a ohřevu teplé užitkové 
vody (TUV) a na podporu užití solární energie na veřejných budo-
vách (odbor životního prostředí, Ing. Zdeněk Fixa, tel.: 564 602 516, 
fi xa.z@kr-vysocina.cz) 
uzávěrka: 3. 1. 2005 
 Protidrogová prevence a léčba 2004–2005 – program na pod-

poru specifi cké prevence v programech protidrogové politiky kraje 
Vysočina (odbor sekretariátu hejtmana, oddělení pro řešení mimo-
řádných situací, Mgr. Alena Beranová, tel.: 564 602 164, berano-
va.a@kr-vysocina.cz) 
uzávěrka: 3. 1. 2005
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 nebo na 
www.fondvysociny.cz.

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

Program obnovy venkova Vysočiny 
– podávání žádostí na rok 2005

Připravované Zásady Zastu-
pitelstva kraje Vysočina pro 
poskytování účelových do-
tací z rozpočtu kraje v rámci 
Programu obnovy venkova 
Vysočiny stanovují termín 
podávání žádostí na období 15. 
listopadu 2004–15. ledna 2005. 
Tyto Zásady budou projednány 
dne 26. 10. 2004 na zasedání 
Zastupitelstva kraje Vysočina, 
kde bude schváleno jejich ko-

nečné znění včetně konečného 
termínu podávání žádostí. 
S výsledkem tohoto procesu 
budou obce následně seznáme-
ny prostřednictvím Zpravodaje 
a zodpovědných pracovníků 
krajského úřadu i úřadů obcí 
s rozšířenou působností.

 Luděk Hrůza, odbor regio-
nálního rozvoje
telefon: 564 602 543, e-mail: 
hruza.l@kr-vysocina.cz

V souvislosti s vyhlášením 
voleb do zastupitelstev krajů 
a 1/3 Senátu Parlamentu České 
republiky se starostové obcí do-
tazují, jak budou odměňováni 
členové okrskových volebních 
komisí, zejména v obcích, kde 
dochází k souběhu obou typů 
voleb.
Jak již bylo popsáno ve Zpra-
vodaji č. 9, bude jak v obcích, 
kde proběhnou pouze volby do 
zastupitelstev krajů, tak i v ob-
cích, kde proběhnou souběžně 
volby do zastupitelstev krajů 
a Senátu Parlamentu České 
republiky, zřizována pouze 
jedna okrsková volební komise 
(dále jen „komise“), a to dle 
příslušných ustanovení zákona 
č. 130/2000 Sb., o volbách do 
zastupitelstev krajů a o změně 
některých zákonů, v platném 
znění (dále jen „zákon o vol-
bách do zastupitelstev krajů“). 
Takto zřízené komise budou ve 
smyslu § 64 zákona o volbách 
do zastupitelstev krajů zároveň 
plnit i úkoly pro volby do Sená-
tu Parlamentu České republiky.
Podle §  55 zákona o volbách 
do zastupitelstev krajů má člen 
komise nárok na zvláštní odmě-
nu za výkon funkce. Výši této 
odměny stanovuje § 17 odst. 1 
vyhlášky č. 152/2000 Sb., o pro-
vedení některých ustanovení zá-
kona č. 130/2000 Sb., o volbách 

do zastupitelstev krajů a o změ-
ně některých zákonů, v platném 
znění (dále jen „vyhláška“). 
Z tohoto ustanovení vyplývá, že 
členovi komise přísluší odměna 
ve výši 800,- Kč a předsedovi 
komise 1 000,- Kč. Konají-li 
se volby do zastupitelstev krajů 
v tytéž dny jako volby do Sená-
tu Parlamentu České republiky, 
zvyšuje se odměna o 400,- Kč; 
v případě konání dalšího kola 
voleb do Senátu Parlamentu 
České republiky se zvyšuje 
odměna o dalších 200,- Kč (viz 
§ 17 odst. 2 písm. b) vyhlášky). 
Jestliže tedy v obci proběhnou 
volby do zastupitelstev krajů 
a I. a II. kolo voleb do Senátu 
Parlamentu České republiky, 
náleží členovi komise odměna 
1 400,- Kč a předsedovi komise 
1 600,- Kč.  Podle § 17 odst. 3 
vyhlášky odměnu vyplatí obec-
ní úřad do 30 dnů po ukončení 
činnosti komise. V případě, že 
se předseda nebo člen komise 
všech jednání komise nezú-
častňuje, obecní úřad celkovou 
výši odměny krátí, a to podle 
evidence o jejich účasti na jed-
náních komise.

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

Na co se nás
často ptáte

Krajský úřad aplikoval 
model CAF

Krajský úřad kraje Vysočina 
hledá, jak stále zlepšovat služby 
poskytované všem svým zá-
kazníkům – občanům, obcím, 
organizacím i fi rmám. Proces 
zlepšování není jednorázová 
činnost, ale dlouhodobý proces.
 Model CAF (COMMON ASSES-
MENT FRAMEWORK) je jeden 
z nástrojů, kde s minimálními fi -
nančními nároky lze udělat první 
krok ke zvyšování kvality ve ve-
řejné správě. Z tohoto důvodu se 

v rámci vyhlášeného programu 
Ministerstva vnitra ČR rozhodl 
v letošním roce aplikovat model 
CAF, který je formou sebehod-
nocení organizace.
Podstatou modelu je zhodnotit 
dosaženou úroveň v oblasti orga-
nizační, personální, materiální, 
i zda jsou správně nastaveny vaz-
by na zákazníky(hodnotí se kri-
téria předpokladů a výsledků). 
Hodnocení provádí skupina vy-
tvořená ze zaměstnanců úřadu 
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Kraj Vysočina nebude mít 
v tomto volebním období prav-
děpodobně schválen koncept 
územního plánu. Schválení 
konceptu územního plánu kraje 
Vysočina zastupitelstvem je to-
tiž vázáno na dohodu s Minis-
terstvem dopravy ve věci traso-
vání vysokorychlostní trati přes 
území Vysočiny. Ministerstvo 
stále trvá na tom, aby trasa 

Ministerstvo trvá na tom, aby trať vedla Vysočinou
vysokorychlostní tratě Praha–
Brno procházela Vysočinou, 
a na základě usnesení vlády 
požaduje územní ochranu pro 
trať, která se začne stavět až za 
několik desítek let.
Existující dvě varianty trasy 
sice mohou být redukovány na 
jednu nebo může být vybrána 
nějaká další, nicméně při sou-
časném množství informací, 

a hodnotí jednotlivé oblasti dle 
otázek daných modelem. Vý-
stupem je kromě analýzy návrh 
opatření ke zlepšování. Přijetím 
vybraných opatření a v určitém 
časovém odstupu provedené 
následné hodnocení by mělo 
potvrdit správný směr v rozvoji 
úřadu, nebo případně poukázat 
na oblasti, které je třeba inten-

zivněji měnit. Očekává se, že 
aplikace modelu přinese více 
informací o způsobu řízení 
krajského úřadu, o možnostech 
zlepšování úrovně řízení úřadu 
a dalšího zlepšování poskyto-
vaných služeb.
Projekt byl na krajském úřa-
dě zahájen v květnu tohoto 
roku. V srpnu byla předložena 

Požární poplachový plán
V částce 4 Věstníku kraje Vy-
sočina vydaného dne 18. srpna 
2004 bylo publikováno Naří-
zení kraje Vysočina, kterým se 
stanovuje Požární poplachový 
plán kraje Vysočina (dále jen 
„poplachový plán“). Poplachový 
plán slouží ke stanovení zásad 
součinnosti jednotek požární 
ochrany v kraji při zdolávání po-
žáru, při provádění záchranných 
a likvidačních prací a poskyto-

Nařízení kraje
vání pomoci mezi kraji nebo při 
poskytování pomoci  sousedním 
státům. Upravuje povolání jed-
notek požární ochrany v rámci 
operačního řízení ke zdolávání 
požárů a k provádění záchran-
ných prací. Upravuje činnosti 
ohlašoven požárů a operačních 
a informačních středisek Hasič-
ského záchranného sboru kraje 
Vysočina.
Poplachový plán vychází 
z plošného pokrytí území kraje 

Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva kraje 
č. 5/2004 konaného dne 29. 9. 2004 v Jihlavě

Usnesení 281/05/2004/ZK Zastupitelstvo kraje bere na vědomí zprávu o čin-
nosti rady kraje od posledního jednání zastupitelstva kraje.
odpovědnost:, termín:
Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 282/05/2004/ZK Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci 
o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost:, termín:
Návrh byl schválen 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 283/05/2004/ZK Zastupitelstvo kraje stanovuje 2. září 2004 jako 
den, od kterého se poskytuje odměna Jaroslavu Hulákovi, novému členovi 
zastupitelstva kraje.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 29. 9. 2004
Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 284/05/2004/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje zákonodárnou 
iniciativu dle materiálu ZK-05-2004-06, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu
termín: 29. 9. 2004
Návrh byl schválen 35 hlasy, proti 1, zdržel se 5.

Usnesení 285/05/2004/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje smlouvu mezi 
krajem Vysočina a obcemi Kaliště a Statutární město Jihlava o uvolnění účelové 
neinvestiční dotace na integraci azylantů dle materiálů ZK-05-2004-07, př. 1 
a ZK-05-2004-07, př. 2 a ukládá odboru sekretariátu hejtmana předložit schvá-

zpracovaná hodnoticí zpráva 
a navrženo 35 témat do pro-
gramu zlepšování. Z nich pak 
bylo podrobně rozpracováno 
6 aktivit a činností k realizaci 
v nejbližší době. 
Více informací o modelu 
CAF lze získat na webových 
stránkách MV ČR nebo na 
stránkách Národní politiky 

podpory jakosti (www.npj.cz). 
Zkušenosti s aplikací modelu 
CAF mají rovněž na městských 
úřadech v Pelhřimově a v Cho-
těboři.

 Miroslav Březina, zástupce 
ředitele
telefon: 564 602 344, e-mail: 
brezina.m@kr-vysocina.cz

které zastupitelstvo kraje má, 
je nepravděpodobné, že bude 
politická vůle schválit ještě 
v tomto volebním období kon-
cept územního plánu kraje 
s vybranou trasou vysokorych-
lostní tratě. Nezbude tedy, než 
aby nové zastupitelstvo, vzešlé 
z listopadových voleb, shro-
máždilo nyní chybějící infor-
mace o technických paramet-

rech trati, ochranném pásmu 
a režimu v něm a aby se budou-
cí představitelé kraje Vysočina 
spolu s představiteli osmi krajů 
včetně Prahy, dohodli s vládou 
republiky na smysluplnosti ce-
lého projektu.

  Petr Pospíchal, náměstek 
hejtmana kraje Vysočina
telefon: 564 602 147, e-mail:
pospichal.p@kr-vysocina.cz

jednotkami požární ochrany 
a dále z předurčenosti někte-
rých jednotek požární ochrany 
pro speciální činnost.
Požární ochrana při akcích
V částce 4 Věstníku kraje 
Vysočina vydaného dne 18. 
srpna 2004 bylo publikováno 
Nařízení kraje Vysočina, kte-
rým se stanovují podmínky 
k zabezpečení požární ochrany 
při akcích, jichž se účastní vět-
ší počet osob. Účelem tohoto 

nařízení je stanovit podmínky 
požární bezpečnosti pro zabez-
pečení kulturních, sportovních, 
společenských, zábavních, po-
litických, obchodních a jiných 
obdobných akcí a shromáždění, 
kterých se účastní větší počet 
osob.

 Jan Murárik, odbor sekreta-
riátu hejtmana
telefon: 564 602 131, e-mail: 
murarik.j@kr-vysocina.cz
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lenou smlouvu k podpisu oprávněným zástupcům obou smluvních stran.
odpovědnost: A. Beranová, termín: 15. 10. 2004
Návrh byl schválen 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 286/05/2004/ZK Zastupitelstvo kraje zamítá žádost obce Maleč 
o poskytnutí fi nanční výpomoci dle materiálu ZK-05-2004-08, př. 1 a ukládá
krajskému úřadu vyrozumět žadatele o zamítnutí žádosti.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: 7. 10. 2004
Návrh byl schválen 30 hlasy, proti 2, zdrželo se 6.

Usnesení 287/05/2004/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje  přidělení účelové 
dotace městu Větrný Jeníkov určené pro ZŠ Větrný Jeníkov 171 ve výši 2 tis. 
Usnesení 287/05/2004/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje 
dotace městu Větrný Jeníkov určené pro ZŠ Větrný Jeníkov 171 ve výši 2 tis. 
Usnesení 287/05/2004/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje  přidělení účelové 
dotace městu Větrný Jeníkov určené pro ZŠ Větrný Jeníkov 171 ve výši 2 tis. 

 přidělení účelové 

Kč z kapitoly Školství, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání, jako příspěvek 
dotace městu Větrný Jeníkov určené pro ZŠ Větrný Jeníkov 171 ve výši 2 tis. 
Kč z kapitoly Školství, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání, jako příspěvek 
dotace městu Větrný Jeníkov určené pro ZŠ Větrný Jeníkov 171 ve výši 2 tis. 

účastníkům ústředního kola soutěže „Projekt občan“  přidělení účelové dotace 
městu Světlá nad Sázavou určené pro ZUŠ Světlá nad Sázavou, Nádražní 228, 
účastníkům ústředního kola soutěže „Projekt občan“ 
městu Světlá nad Sázavou určené pro ZUŠ Světlá nad Sázavou, Nádražní 228, 
účastníkům ústředního kola soutěže „Projekt občan“  přidělení účelové dotace 
městu Světlá nad Sázavou určené pro ZUŠ Světlá nad Sázavou, Nádražní 228, 

 přidělení účelové dotace 

ve výši 4,5 tis. Kč z kapitoly Školství, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání, jako 
městu Světlá nad Sázavou určené pro ZUŠ Světlá nad Sázavou, Nádražní 228, 
ve výši 4,5 tis. Kč z kapitoly Školství, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání, jako 
městu Světlá nad Sázavou určené pro ZUŠ Světlá nad Sázavou, Nádražní 228, 

příspěvek účastníkům ústředního kola Soutěže literárně-dramatických oborů 
ZUŠ 
příspěvek účastníkům ústředního kola Soutěže literárně-dramatických oborů 
ZUŠ 
příspěvek účastníkům ústředního kola Soutěže literárně-dramatických oborů 

 přidělení účelové dotace obci Nové Veselí určené pro ZŠ Nové Veselí, 
příspěvek účastníkům ústředního kola Soutěže literárně-dramatických oborů 

 přidělení účelové dotace obci Nové Veselí určené pro ZŠ Nové Veselí, 
příspěvek účastníkům ústředního kola Soutěže literárně-dramatických oborů 

Na Městečku 1, ve výši 6,5 tis. Kč z kapitoly Školství, § 3299 Ostatní záležitosti 
 přidělení účelové dotace obci Nové Veselí určené pro ZŠ Nové Veselí, 

Na Městečku 1, ve výši 6,5 tis. Kč z kapitoly Školství, § 3299 Ostatní záležitosti 
 přidělení účelové dotace obci Nové Veselí určené pro ZŠ Nové Veselí, 

vzdělávání, jako příspěvek účastníkům národního fi nále házené mladších žáků 
„ELETEC CUP 2004“.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: říjen 2004
Návrh byl schválen 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 288/05/2004/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje  poskytnutí dotace 
městu Žďár nad Sázavou ve výši 197 tis. Kč na fi nancování provozu Základní 
Usnesení 288/05/2004/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje 
městu Žďár nad Sázavou ve výši 197 tis. Kč na fi nancování provozu Základní 
Usnesení 288/05/2004/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje  poskytnutí dotace 
městu Žďár nad Sázavou ve výši 197 tis. Kč na fi nancování provozu Základní 

 poskytnutí dotace 

školy, Žďár nad Sázavou, Komenského 6, v souvislosti s integrací žáků Speciál-
městu Žďár nad Sázavou ve výši 197 tis. Kč na fi nancování provozu Základní 
školy, Žďár nad Sázavou, Komenského 6, v souvislosti s integrací žáků Speciál-
městu Žďár nad Sázavou ve výši 197 tis. Kč na fi nancování provozu Základní 

ních škol pro mentálně postižené, Žďár nad Sázavou, Komenského 8 
školy, Žďár nad Sázavou, Komenského 6, v souvislosti s integrací žáků Speciál-
ních škol pro mentálně postižené, Žďár nad Sázavou, Komenského 8 
školy, Žďár nad Sázavou, Komenského 6, v souvislosti s integrací žáků Speciál-

 darovací 
smlouvy mezi krajem Vysočina a městem Žďár nad Sázavou dle materiálů ZK-
ních škol pro mentálně postižené, Žďár nad Sázavou, Komenského 8 
smlouvy mezi krajem Vysočina a městem Žďár nad Sázavou dle materiálů ZK-
ních škol pro mentálně postižené, Žďár nad Sázavou, Komenského 8 

05-2004-10, př. 1 a př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitelka 
Speciálních škol pro mentálně postižené, Žďár nad Sázavou, Komenského 8
odpovědnost: 
Speciálních škol pro mentálně postižené, Žďár nad Sázavou, Komenského 8
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitelka 
Speciálních škol pro mentálně postižené, Žďár nad Sázavou, Komenského 8

odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitelka 

termín: říjen 2004
Návrh byl schválen 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 289/05/2004/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje  dodatek č. 1 
Zřizovací listiny Psychocentra – manželské a rodinné poradny kraje Vysočina, 
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2004-11, př. 1  dodatek č. 6 Zři-
zovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslová škola, Střední odbor-
né učiliště a Odborné učiliště stavební, Třebíč, Kubišova 1214/9, dle materiálu 
ZK-05-2004-11, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odbor školství, mládeže 
a sportu
termín: 30. 11. 2004
Návrh byl schválen 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 290/05/2004/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 1 
Zřizovací listiny příspěvkové organizace Speciální školy Třebíč dle materiálu 
ZK-05-2004-12, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: říjen
Návrh byl schválen 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 291/05/2004/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje  dodatek č. 7 
Zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium Otokara Březiny a Střední 
odborná škola, Telč, Hradecká 235, dle materiálu ZK-05-2004-13, př. 1  dodatek 
č. 3 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Obchodní akademie a Integrova-
ná střední škola obchodu a služeb, Havlíčkův Brod, Bratříků 851, dle materiálu 
ZK-05-2004-13, př. 2  dodatek č. 5 Zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště lesnické, dopravní a služeb, 
Nové Město na Moravě, Na Bělisku 295, dle materiálu ZK-05-2004-13, př. 3 

 dodatek č. 6 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium a Střední 
odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365, dle materiálu ZK-05-2004-
13, př. 4  dodatek č. 4 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Vyšší odborná 
škola, Vyšší zdravotnická škola, Střední odborná škola zemědělská a ekonomic-
ká a Střední zdravotnická škola, Třebíč, Žižkova 505, dle materiálu ZK-05-
škola, Vyšší zdravotnická škola, Střední odborná škola zemědělská a ekonomic-
ká a Střední zdravotnická škola, Třebíč, Žižkova 505, dle materiálu ZK-05-
škola, Vyšší zdravotnická škola, Střední odborná škola zemědělská a ekonomic-

2004-13, př. 5  dodatek č. 6 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Vyšší 
odborná škola, Střední zemědělská škola, Střední odborné učiliště opravárenské 
a Odborné učiliště, Bystřice nad Pernštejnem, Dr. Veselého 343, dle materiálu 
ZK-05-2004-13, př. 6;  dodatek č. 4 Zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Pelhřimov, Friedova 1469, 
dle materiálu ZK-05-2004-13, př. 7  dodatek č. 2 Zřizovací listiny příspěvkové 
organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště zemědělské a tech-
nické a Učiliště, Humpolec, Školní 764, dle materiálu ZK-05-2004-13, př. 8.
organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště zemědělské a tech-
nické a Učiliště, Humpolec, Školní 764, dle materiálu ZK-05-2004-13, př. 8.
organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště zemědělské a tech-

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: říjen
Návrh byl schválen 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 292/05/2004/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje  darování budovy 
občanské vybavenosti č. p. 1556 na pozemku par. č. 3214, budovy technické vy-
bavenosti bez č. p./č. e. na pozemku par. č. 3219/2, pozemku par. č. 3214 – zasta-
věná plocha a nádvoří o výměře 7 508 m2, pozemku par. č. 3216 – ostatní plocha, 
ostatní komunikace o výměře 176 m2, pozemku par. č. 3219/1 – ostatní plocha, 
manipulační plocha o výměře 682 m2, pozemku par. č. 3219/2 – zastavěná plocha 
nádvoří o výměře 160 m2 a pozemku par. č. 3221 – ostatní plocha, ostatní komu-
nikace o výměře 94 m2, vše v k. ú. a obci Jihlava, z vlastnictví kraje Vysočina 
do vlastnictví Vysoké školy polytechnické Jihlava se sídlem v Jihlavě s před-

kupním právem ve prospěch kraje Vysočina po dobu 20 let za nabídkovou kupní 
cenu 1 000 Kč navýšenou o částku vyjadřující zůstatkovou hodnotu technického 
zhodnocení provedeného po dobu existence předkupního práva obdarovaným, 
případně jeho právním nástupcem, a za předpokladu smluvní úpravy bezúplat-
ného užívání darovaného movitého i nemovitého majetku do doby ukončení 
činnosti Vyšší odborné školy v Jihlavě  vyjmutí movitého majetku ze správy 
Vyšší odborné školy, Jihlava, Tolstého 16, v následujícím členění: 
1. Hmotný dlouhodobý majetek v pořizovací ceně 7 893 957,30 Kč, oprávky 
v hodnotě 7 097 336,40 Kč a zůstatkové ceně 796 620,90 Kč;
2. Nehmotný dlouhodobý majetek v pořizovací ceně 267 401,70 Kč, oprávky 
v hodnotě 254 296,70 Kč a zůstatkové ceně 13 105,00 Kč;
3. Drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně 15 683 941,74 Kč;
4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně 784 222,40 Kč;
5. Ostatní majetek – veškeré věci, které dnem 1. 4. 2001 přešly na kraj Vyso-
čina a které byly k 31. 3. 2001 zahrnuty v inventárních seznamech organizace 
vedených dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 
a které zároveň nejsou movitými věcmi, uvedenými pod body 1, 2, 3 a 4, a záro-
veň jsou zahrnuty v inventárních seznamech organizace k 31. 8. 2004  daro-
vání movitého majetku z vlastnictví kraje Vysočina vyjmutého ze správy Vyšší 
odborné školy, Jihlava, Tolstého 16, do vlastnictví Vysoké školy polytechnické 
Jihlava se sídlem v Jihlavě ke dni 1. 10. 2004 dle materiálu ZK-05-2004-14, př. 1 

 Dodatek č. 1 a 2 Zřizovací listiny Vyšší odborné školy, Jihlava, Tolstého 16 dle 
materiálu ZK-05-2004-14, př. 2 a 3.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor školství, mládeže a sportu
termín: listopad 2004
Návrh byl schválen 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 293/05/2004/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje účelovou dotaci 
obcím pro jimi zřizované školy na  pilotní projekty P 1 a P 2 Státní informační 
politiky ve vzdělávání ve výši 765 768,- Kč dle materiálu ZK-05-2004-77, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: říjen 2004
Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 294/05/2004/ZK Zastupitelstvo kraje bere na vědomí zprávu o čer-
pání rozpočtu kraje v období leden–srpen 2004 dle materiálu ZK-05-2004-78, 
př. 1 
odpovědnost: odbor ekonomický, termín: 29. 9. 2004
Návrh byl schválen 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 295/05/2004/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje přidělení fi nanční-
ho příspěvku z kapitoly Školství, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání, městu 
Usnesení 295/05/2004/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje 
ho příspěvku z kapitoly Školství, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání, městu 
Usnesení 295/05/2004/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje přidělení fi nanční-
ho příspěvku z kapitoly Školství, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání, městu 

přidělení fi nanční-

Jihlava pro Pomocnou školu pro žáky s více vadami Jihlava, Březinova 31, ve 
výši 30 tis. Kč.
odpovědnost: OŠMS, odbor ekonomický, termín: říjen 2004
Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 296/05/2004/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje  povýšení příjmové 
části rozpočtu kraje, § 6172, pol. 3112 Příjmy z prodeje nemovitostí a jejich částí 
o fi nanční prostředky získané prodejem nemovitostí v k. ú. a obci Herálec ve 
výši 20 000 tis. Kč  povýšení výdajové části rozpočtu, nespecifi kované rezervy, 
§ 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, o částku 20 000 tis. Kč.
odpovědnost: odbor ekonomický, termín: září 2004
Návrh byl schválen 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 297/05/2004/ZK Zastupitelstvo kraje zamítá žádost obce Bobrová 
o poskytnutí fi nanční výpomoci dle materiálu ZK-05-2004-17, př. l a ukládá 
krajskému úřadu obec o zamítnutí žádosti vyrozumět.
odpovědnost: odbor ekonomický, termín: říjen 2004
Návrh byl schválen 31 hlasy, proti 0, zdrželo se 10.

Usnesení 298/05/2004/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje  změnu zdrojů 
fi nancování běžného a investičního rozvoje u kapitoly Zdravotnictví na rok 2004 
dle materiálu  ZK-05-2004-18, př. 1  změnu závazných ukazatelů „Příspěvek 
na provoz“ a „Investiční dotace“ na rok 2004 u nemocnic zřizovaných krajem 
Vysočina a Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina dle materiálu ZK-
05-2004-18, př. 1  v rámci kapitoly Zdravotnictví, § 3522 převod částky 38 425 
tis. Kč do rezervy (položka 6901 – Rezerva kapitálových výdajů) k zajištění 
fi nancování akce „Rekonstrukce stravovacího pavilonu Nemocnice Třebíč“ 
v roce 2005 a ukládá radě kraje zapracovat do návrhu rozpočtu kraje na rok 
2005 fi nancování akce „Rekonstrukce stravovacího pavilonu Nemocnice Třebíč“ 
v objemu 38 425 tis. Kč.
odpovědnost: rada kraje, termín: do 31. 12. 2004 
Návrh byl schválen 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 299/05/2004/ZK Zastupitelstvo kraje rozhoduje v souladu s § 35 
odst. 2 písm. t) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, poskytovat peněžitá plnění spojená s výkonem funkce členů 
výborů, komisí a zvláštních orgánů fyzickým osobám, které nejsou členy zastu-
pitelstva, a to ve výši a za podmínek stanovených Zásadami Zastupitelstva kraje 
Vysočina pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: průběžně
Návrh byl schválen 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 308/05/2004/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje  prodej pozem-
ku par. č. 1075 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 300 m2 v k. ú. a obci 
Bochovice manželům Stanislavu a Jitce Šoukalovým, Bochovice 4, 675 05 
ku par. č. 1075 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 300 m
Bochovice manželům Stanislavu a Jitce Šoukalovým, Bochovice 4, 675 05 
ku par. č. 1075 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 300 m

Rudíkov za kupní cenu 9 000,- Kč  darování dílů „b“ + „d“ pozemku par. č. 
1051/2 o výměře 64 m2 a dílu „c“ pozemku par. č. st. 3/2 o výměře 38 m2 v k. ú. 
a obci Bochovice do vlastnictví obce Bochovice  dodatek č. 56 Zřizovací listiny 
Správa a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-05-2004-28, př. 1  dodatek č. 
57 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-05-2004-28, 
př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: listopad 2004
Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 309/05/2004/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje  prodej pozemku 
par. č. st. 574/2 – zastavěná plocha o výměře 2 m2 (geometrický plán č. 450-42/
2004) v k. ú. a obci Doubravník Radomíru Pedlíkovi, Rumunská 4041, Kromě-
říž, za kupní cenu 100,- Kč  dodatek č. 78 Zřizovací listiny Správy a údržby 
silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-05-2004-29, př. 1. 
říž, za kupní cenu 100,- Kč 
silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-05-2004-29, př. 1. 
říž, za kupní cenu 100,- Kč  dodatek č. 78 Zřizovací listiny Správy a údržby 
silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-05-2004-29, př. 1. 

 dodatek č. 78 Zřizovací listiny Správy a údržby 

odpovědnost: odbor majetkový, termín: říjen 2004
Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 310/05/2004/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje  koupi pozemků 
par. č. 2966/9 o výměře 770 m2, par. č. 2318/10 o výměře 25 m2, par. č. 2966/22 
o výměře 57 m2, par. č. 2966/11 o výměře 198 m2, par. č. 2318/11 o výměře 
56 m2, par. č. 2966/10 o výměře 145 m2, par. č. 2966/12 o výměře 72 m2, par. 
č. 2966/13 o výměře 272 m2, par. č. 2318/13 o výměře 15 m2 a par. č. 2318/12 
o výměře 11 m2 (geometrický plán č. 70P., 461 V.L.-170/2004) v k. ú. a obci 
Velká Losenice od Emericha Čejky, Pořežín 19, 592 11 Velká Losenice, za 
o výměře 11 m
Velká Losenice od Emericha Čejky, Pořežín 19, 592 11 Velká Losenice, za 
o výměře 11 m  (geometrický plán č. 70P., 461 V.L.-170/2004) v k. ú. a obci 
Velká Losenice od Emericha Čejky, Pořežín 19, 592 11 Velká Losenice, za 

 (geometrický plán č. 70P., 461 V.L.-170/2004) v k. ú. a obci 

dohodnutou kupní cenu 81 050,- Kč do vlastnictví kraje Vysočina  dodatek č. 
79 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-
dohodnutou kupní cenu 81 050,- Kč do vlastnictví kraje Vysočina 
79 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-
dohodnutou kupní cenu 81 050,- Kč do vlastnictví kraje Vysočina 

05-2004-30, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: listopad 2004
Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 311/05/2004/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje  koupi pozemku 
par. č. 1586/30 – ostatní plocha, silnice o výměře 1 042 m2 v k. ú. a obci Měřín 
od Mariana a Lucie Čížkových za kupní cenu 52 100,- Kč do vlastnictví kraje 
par. č. 1586/30 – ostatní plocha, silnice o výměře 1 042 m
od Mariana a Lucie Čížkových za kupní cenu 52 100,- Kč do vlastnictví kraje 
par. č. 1586/30 – ostatní plocha, silnice o výměře 1 042 m

Vysočina  dodatek č. 80 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad 
od Mariana a Lucie Čížkových za kupní cenu 52 100,- Kč do vlastnictví kraje 

 dodatek č. 80 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad 
od Mariana a Lucie Čížkových za kupní cenu 52 100,- Kč do vlastnictví kraje 

Sázavou dle materiálu ZK-05-2004-31, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: listopad 2004
Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 312/05/2004/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje  darování pozemku 
par. č. 1536/18 o výměře 846 m2 (geometrický plán č. 312-62/2004) v k. ú. a obci 
Rožná do vlastnictví obce Rožná  dodatek č. 81 Zřizovací listiny Správy a údrž-
by silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-05-2004-32, př. 1.

 dodatek č. 81 Zřizovací listiny Správy a údrž-
by silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-05-2004-32, př. 1.

 dodatek č. 81 Zřizovací listiny Správy a údrž-

odpovědnost: odbor majetkový, termín: listopad 2004
Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 313/05/2004/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje  darování pozemků 
par. č. 250/6 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 90 m2 v k. ú. Maršovi-
ce u Nového Města na Moravě, par. č. 3432/24 ostatní plocha, ostatní komuni-
kace o výměře 610 m2, par. č. 3432/26 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 327 
m2, par. č. 3432/28 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 718 m2 vše v k. ú. Nové 
Město na Moravě, všechny v obci Nové Město na Moravě do vlastnictví města 
Nové Město na Moravě  dodatek č. 83 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic 
Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-05-2004-33, př. 1.

 dodatek č. 83 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic 
Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-05-2004-33, př. 1.

 dodatek č. 83 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic 

odpovědnost: odbor majetkový, termín: listopad 2004
Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 314/05/2004/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje  darování pozemků 
par. č. 5042 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 760 m2, par. č. 5316 
ostatní plocha silnice o výměře 990 m2 a geometrickým plánem nově odděleného 
pozemku označeného novým par. č. 5041/3 ostatní plocha, jiná plocha o výmě-
ře 522 m2, všechny v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou do vlastnictví 
pozemku označeného novým par. č. 5041/3 ostatní plocha, jiná plocha o výmě-

, všechny v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou do vlastnictví 
pozemku označeného novým par. č. 5041/3 ostatní plocha, jiná plocha o výmě-

města Žďár nad Sázavou 
, všechny v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou do vlastnictví 

města Žďár nad Sázavou 
, všechny v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou do vlastnictví 

 dodatek č. 84 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic 
Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-05-2004-34, př. 1.

 dodatek č. 84 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic 
Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-05-2004-34, př. 1.

 dodatek č. 84 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic 

odpovědnost: odbor majetkový, termín: listopad 2004
Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 315/05/2004/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje  přijetí daru 
pozemků par. č. 807/12 – ostatní plocha, silnice o výměře 129 m2, par. č. 807/16 
– ostatní plocha, silnice o výměře 17 m2, par. č. 807/19 – ostatní plocha, silnice 
o výměře 201 m2, par. č. 807/25 – ostatní plocha, silnice o výměře 81 m2, par. č. 
807/28 – ostatní plocha, silnice o výměře 7 m2, par. č. 807/29 – ostatní plocha, 
silnice o výměře 23 m2, par. č. 807/35 – ostatní plocha, silnice o výměře 45 m2 a 
par. č. 807/70 – ostatní plocha, silnice o výměře 34 m2, vše v k. ú. a obci Rozso-
chy od obce Rozsochy do vlastnictví kraje Vysočina  dodatek č. 85 Zřizovací 
listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-03-2004-35, 
chy od obce Rozsochy do vlastnictví kraje Vysočina 
listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-03-2004-35, 
chy od obce Rozsochy do vlastnictví kraje Vysočina 

př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: listopad 2004
Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 316/05/2004/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje koupi pozemků 
zastavěných stavbou silnice II/353 Nové Veselí–Bohdalov v k. ú. Újezd u Žďáru 
Usnesení 316/05/2004/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje 
zastavěných stavbou silnice II/353 Nové Veselí–Bohdalov v k. ú. Újezd u Žďáru 
Usnesení 316/05/2004/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje koupi pozemků 
zastavěných stavbou silnice II/353 Nové Veselí–Bohdalov v k. ú. Újezd u Žďáru 

koupi pozemků 

nad Sázavou v rozsahu a od vlastníků dle materiálu ZK-05-2004-36, př. 1, za 

Usnesení 300/05/2004/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje  darování vy-
řazeného úseku silnice II/344 od uzlového bodu 2321A002 do uzlového bodu 
2321A180 a pozemků par. č. 752/1 ostatní plocha, silnice o výměře 1 326 m2, par. 
č. 2348/16 ostatní plocha, silnice o výměře 6 370 m2, par. č. 2348/17 ostatní plo-
cha, silnice o výměře 1 526 m2, vše v k. ú. a obci Havlíčkův Brod do vlastnictví 
města Havlíčkův Brod  darování vyřazeného úseku silnice III/3441 od uzlového 
bodu 2321A181 do uzlového bodu 2321A184 a pozemku par. č. 2359/14 ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výměře 6 355 m2 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod 
do vlastnictví města Havlíčkův Brod  dodatek č. 46 Zřizovací listiny Správy 
a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-05-2004-20, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: listopad 2004
Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 301/05/2004/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje  darování pozemků 
par. č. 3902 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 85 m2 (dle GPL č. 
4786-322/2004) a par. č. 752/95 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 15 m2, vše 
v k. ú. a obci Havlíčkův Brod, do vlastnictví města Havlíčkův Brod  doda-
tek č. 3 Zřizovací listiny Střední odborné školy, Středního odborného učiliště 
zemědělského a technického a Učiliště, Humpolec, dle materiálu ZK-05-2004-21, 
př. 1  dodatek č. 47 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle 
materiálu ZK-05-2004-21, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: listopad 2004
Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 302/05/2004/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje  koupi pozemků 
par. č. 716/28 – ostatní plocha, silnice o výměře 17 m2, par. č. 716/29 – ostatní 
plocha, silnice o výměře 532 m2, par. č. 716/30 – ostatní plocha, silnice o výměře 
432 m2 a par. č. 716/31 – ostatní plocha, silnice o výměře 32 m2, vše v k. ú. Smi-
lov u Štoků a obci Štoky od Růženy Schmeiserové a Marie Pecové do vlastnictví 

 a par. č. 716/31 – ostatní plocha, silnice o výměře 32 m
lov u Štoků a obci Štoky od Růženy Schmeiserové a Marie Pecové do vlastnictví 

 a par. č. 716/31 – ostatní plocha, silnice o výměře 32 m

kraje Vysočina za kupní cenu 70 910,- Kč  dodatek č. 48 Zřizovací listiny Sprá-
vy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-05-2004-22, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: listopad 2004
Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 303/05/2004/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje  koupi pozemků 
v k. ú. a obci Horní Paseka zastavěných silnicí III/12941 za dohodnutou kupní 
cenu 50,- Kč/m2 dle materiálu ZK-05-2004-23, př. l do vlastnictví kraje Vysočina 

 dodatek č. 49 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle ma-
teriálu ZK-05-2004-23, př. 2  dodatek č. 50 Zřizovací listiny Správy a údržby 
silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-05-2004-23, př. 3  dodatek č. 51 Zřizo-
vací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-05-2004-23, 
př. 4  dodatek č. 52 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle 
materiálu ZK-05-2004-23, př. 5  dodatek č. 53 Zřizovací listiny Správy a údržby 
silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-05-2004-23, př. 6  dodatek č. 54 Zřizo-
vací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-05-2004-23, 
př. 7   dodatek č. 55 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle 
materiálu ZK-05-2004-23, př. 8  dodatek č. 56 Zřizovací listiny Správy a údrž-
by silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-05-2004-23, př. 9.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: prosinec 2004
Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 304/05/2004/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje  koupi pozemků 
dle materiálu ZK-05-2004-24, př. 1, v k. ú. a obci Hojovice do vlastnictví kraje 
Vysočina  dodatky č. 49, 50 a 51 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pel-
hřimov dle materiálů ZK-05-2004-24, př. 2, př. 3 a př. 4. 
odpovědnost: odbor majetkový, termín: listopad 2004
Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 305/05/2004/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje  přijetí daru 
pozemků par. č. 1085 – ostatní plocha, silnice o výměře 4 m2, par. č. 1041/15 
– ostatní plocha, silnice o výměře 784 m2 a par. č. 1041/16 – ostatní plocha, sil-
nice o výměře 127 m2 (geometrický plán č. 201-2933/2000) v k. ú. a obci Jinošov 
od obce Jinošov do vlastnictví kraje Vysočina  dodatek č. 53 Zřizovací listiny 
Správy a údržby silnic Třebíč, dle materiálu ZK-05-2004-25, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: listopad 2004
Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 306/05/2004/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje  koupi pozemků 
par. č. 1357/4 – ostatní plocha, silnice o výměře 371 m2, par. č. 1357/5 – ostatní 
plocha, silnice o výměře 8 m2, par. č. 1357/7 – ostatní plocha, silnice o výměře 
148 m2, par. č. 1357/8 – ostatní plocha, silnice o výměře 53 m2 a par. č. 1357/9 
– ostatní plocha, silnice o výměře 69 m2 v k. ú. a obci Myslibořice od Osevy, 
semenářského statku, s. p. v likvidaci, Jaroměřice nad Rokytnou za kupní cenu 
32 450,- Kč  dodatek č. 54 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle 
materiálu ZK-05-2004-26, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: listopad 2004
Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 307/05/2004/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje  koupi pozem-
ků par. č. 3351/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 48 m2 a par. 
č. 3354/4 – orná půda o výměře 41 m2 v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava od 
Marie Dobrovolné a Josefa Hrušky za cenu 4 450,- Kč  dodatek č. 55 Zřizovací 
listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-05-2004-27, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: listopad 2004
Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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dohodnutou cenu 44,20 Kč za m2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 4. 2005
Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 317/05/2004/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje  darování nemo-
vitého majetku dle materiálu ZK-05-2004-37, př. 1, do vlastnictví města Telč 

 dodatek č. 8 Zřizovací listiny Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné 
školy, Telč, Hradecká 235, dle materiálu ZK-05-2004-37, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: říjen 2004
Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 318/05/2004/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje  darování vodo-
vodního přivaděče do vlastnictví Vodovodů a kanalizací, svazku obcí se sídlem 
v Třebíči dle materiálu ZK-05-2004-38  dodatek č. 1 Zřizovací listiny Školního 
vodního přivaděče do vlastnictví Vodovodů a kanalizací, svazku obcí se sídlem 

 dodatek č. 1 Zřizovací listiny Školního 
vodního přivaděče do vlastnictví Vodovodů a kanalizací, svazku obcí se sídlem 

statku Třebíč dle materiálu ZK-05-2004-38, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: říjen 2004
Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 319/05/2004/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje  nabytí nemo-
vitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do 
Usnesení 319/05/2004/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje 
vitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do 
Usnesení 319/05/2004/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje  nabytí nemo-
vitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do 

 nabytí nemo-

vlastnictví kraje Vysočina dle materiálu ZK-05-2004-39, př. 1  dodatek č. 2 
Zřizovací listiny Domu dětí a mládeže, Žďár nad Sázavou, Horní 2, dle materiálu 
vlastnictví kraje Vysočina dle materiálu ZK-05-2004-39, př. 1 
Zřizovací listiny Domu dětí a mládeže, Žďár nad Sázavou, Horní 2, dle materiálu 
vlastnictví kraje Vysočina dle materiálu ZK-05-2004-39, př. 1 

ZK-05-2004-39, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: říjen 2004
Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 320/05/2004/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje  dodatek č. 4 Zři-
zovací listiny příspěvkové organizace Školní statek, Bystřice nad Pernštejnem 
Usnesení 320/05/2004/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje
zovací listiny příspěvkové organizace Školní statek, Bystřice nad Pernštejnem 
Usnesení 320/05/2004/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje

dle materiálu ZK-05-2004-40, př. 1  dodatek č. 2 Zřizovací listiny příspěvkové 
organizace Speciální školy Třebíč dle materiálu ZK-05-2004-40, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 29. 9. 2004
Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 321/05/2004/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje  prodej nemovitostí 
v k. ú. Černovice u Tábora a obci Černovice včetně součástí, příslušenství a in-
Usnesení 321/05/2004/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje 
v k. ú. Černovice u Tábora a obci Černovice včetně součástí, příslušenství a in-
Usnesení 321/05/2004/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje  prodej nemovitostí 
v k. ú. Černovice u Tábora a obci Černovice včetně součástí, příslušenství a in-

 prodej nemovitostí 

ženýrských sítí, dle materiálu ZK-05-2004-41, př. 1  změnu výše prodejní ceny 
nemovitostí v k. ú. Černovice u Tábora a obci Černovice pro kupující v usnesení 
ženýrských sítí, dle materiálu ZK-05-2004-41, př. 1 
nemovitostí v k. ú. Černovice u Tábora a obci Černovice pro kupující v usnesení 
ženýrských sítí, dle materiálu ZK-05-2004-41, př. 1  změnu výše prodejní ceny 
nemovitostí v k. ú. Černovice u Tábora a obci Černovice pro kupující v usnesení 

 změnu výše prodejní ceny 

200/03/2004/ZK ze dne 29. 6. 2004 dle materiálu ZK-05-2004-41, př. 2  doda-
tek č. 16 Zřizovací listiny DÚSP Černovice dle materiálu ZK-05-2004-41, př. 3 
200/03/2004/ZK ze dne 29. 6. 2004 dle materiálu ZK-05-2004-41, př. 2 
tek č. 16 Zřizovací listiny DÚSP Černovice dle materiálu ZK-05-2004-41, př. 3 
200/03/2004/ZK ze dne 29. 6. 2004 dle materiálu ZK-05-2004-41, př. 2 

 dodatek č. 17 Zřizovací listiny DÚSP Černovice dle materiálu ZK-05-2004-41, 
tek č. 16 Zřizovací listiny DÚSP Černovice dle materiálu ZK-05-2004-41, př. 3 

 dodatek č. 17 Zřizovací listiny DÚSP Černovice dle materiálu ZK-05-2004-41, 
tek č. 16 Zřizovací listiny DÚSP Černovice dle materiálu ZK-05-2004-41, př. 3 

př. 4  dodatek č. 18 Zřizovací listiny DÚSP Černovice dle materiálu ZK-05-
 dodatek č. 17 Zřizovací listiny DÚSP Černovice dle materiálu ZK-05-2004-41, 

 dodatek č. 18 Zřizovací listiny DÚSP Černovice dle materiálu ZK-05-
 dodatek č. 17 Zřizovací listiny DÚSP Černovice dle materiálu ZK-05-2004-41, 

2004-41, př. 5.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: prosinec 2004
Návrh byl schválen 34 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.

Usnesení 322/05/2004/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje  darování nemovi-
tostí dle materiálu ZK-05-2004-42, př. 1, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví 
Statutárního města Jihlava  přijetí daru nemovitostí dle materiálu ZK-05-2004-42,  přijetí daru nemovitostí dle materiálu ZK-05-2004-42, 
př. 2 s podmínkou zřízení předkupního práva ve prospěch Statutárního města Jihlava 
po dobu 20 let za cenu 1 000,- Kč od Statutárního města Jihlava do vlastnictví kraje 
Vysočina  dodatek č. 3 Zřizovací listiny Obchodní akademie a Státní jazykové  dodatek č. 3 Zřizovací listiny Obchodní akademie a Státní jazykové 
školy Jihlava dle materiálu ZK-05-2004-42, př. 4  dodatek č. 6 Zřizovací listiny  dodatek č. 6 Zřizovací listiny 
Střední zdravotnické školy, Vyšší zdravotnické školy a Speciálních škol Jihlava dle 
materiálu ZK-05-2004-42, př. 5  dodatek č. 3 Zřizovací listiny Integrované střední  dodatek č. 3 Zřizovací listiny Integrované střední 
školy stavební a Učiliště Jihlava dle materiálu ZK-05-2004-42, př. 6.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: leden 2005
Návrh byl schválen 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 323/05/2004/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje uzavření Smlou-
vy o sdružení fi nančních prostředků na stavbu „II/130 Rekonstrukce mostu 
ev. č. 130-009 přes řeku Sázavu v Ledči nad Sázavou, 2. stavba“ mezi městem 
Ledeč nad Sázavou a krajem Vysočina, podle které město Ledeč nad Sázavou 
sdruží s krajem Vysočina jako investorem uvedené stavby, fi nanční prostředky 
ve výši 3 252 203,50 Kč na uhrazení nákladů na objekty ve vlastnictví města.
odpovědnost: majetkový odbor, termín: říjen 2004
Návrh byl schválen 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 324/05/2004/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje  poskytnutí 
dotace ve výši 68 833,- Kč obci Nová Říše na provozování pečovatelské služby 
Usnesení 324/05/2004/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje 
dotace ve výši 68 833,- Kč obci Nová Říše na provozování pečovatelské služby 
Usnesení 324/05/2004/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje  poskytnutí 
dotace ve výši 68 833,- Kč obci Nová Říše na provozování pečovatelské služby 

 poskytnutí 

 v rámci výdajové části rozpočtu kapitoly Sociální věci ORJ 5000, § 4314 – Pe-
čovatelská služba zvýšení položky 5321 – Neinvestiční dotace obcím o částku 
68 833,- Kč s určením pro obec Nová Říše na provozování pečovatelské služby 
čovatelská služba zvýšení položky 5321 – Neinvestiční dotace obcím o částku 
68 833,- Kč s určením pro obec Nová Říše na provozování pečovatelské služby 
čovatelská služba zvýšení položky 5321 – Neinvestiční dotace obcím o částku 

při současném snížení položky 5901 – prostředky určené na pečovatelskou služ-
bu o stejnou částku 68 833,- Kč
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, termín: říjen 2004
Návrh byl schválen 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 325/05/2004/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje Dodatek č. 2 
Pravidel podpory sociálních služeb v kraji Vysočina pro rok 2004 dle materiálu 
ZK-05-2004-46, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, termín: říjen 2004
Návrh byl schválen 35 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 326/05/2004/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje  vydání rozhodnutí 
o sloučení Zdravotnické záchranné služby Třebíč, příspěvkové organizace, se 

Zdravotnickou záchrannou službou kraje Vysočina, příspěvkovou organizací, 
dle materiálu ZK-05-2004-47, př. 1  vydání rozhodnutí o sloučení Zdravotnické 
záchranné služby Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, se Zdravotnickou 
záchrannou službou kraje Vysočina, příspěvkovou organizací, dle materiálu ZK-
05-2004-47, př. 2  dodatek č. 4 Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby 
kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2004-47, př. 3.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, termín: 31. 10. 2004
Návrh byl schválen 29 hlasy, proti 1, zdrželo se 6.

Usnesení 327/05/2004/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 2 
Zřizovací listiny Domova důchodců Třebíč – Manž. Curieových, příspěvkové 
organizace, dle materiálu ZK-05-2004-48, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, termín: do 20 dnů od 
schválení zaslat dodatek příspěvkové organizaci
Návrh byl schválen 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 328/05/2004/ZK Zastupitelstvo kraje zamítá žádost obce Hojovice 
o poskytnutí fi nančního příspěvku na projektovou dokumentaci pro výstavbu 
nového zdroje pitné vody pro obec Hojovice.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, termín: 29. 
9. 2004
Návrh byl schválen 28 hlasy, proti 0, zdrželo se 7.

Usnesení 329/05/2004/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje  zvýšení příjmové 
části rozpočtu kraje o fi nanční prostředky od společnosti EKO-KOM, a. s., ve 
výši 4 000 tis. Kč  zvýšení výdajové části rozpočtu kraje (kapitola Životní 
části rozpočtu kraje o fi nanční prostředky od společnosti EKO-KOM, a. s., ve 

 zvýšení výdajové části rozpočtu kraje (kapitola Životní 
části rozpočtu kraje o fi nanční prostředky od společnosti EKO-KOM, a. s., ve 

prostředí), § 3727 – Prevence vzniku odpadů o částku 950 tis. Kč  zvýšení 
výdajové části rozpočtu kraje (kapitola Rezerva a rozvoj kraje, nespecifi kovaná 
rezerva), § 6409 – Ostatní činnosti j. n. o částku 3 050 tis. Kč.
odpovědnost: odbor ekonomický, odbor životního prostředí, termín: září 2004
Návrh byl schválen 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 330/05/2004/ZK Zastupitelstvo kraje si vyhrazuje podle § 37 
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina nebo jeho změn 

schvaluje Plán rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina ve znění mate-
riálu ZK-05-2004-51, př. 1upr1 a ukládá odboru lesního a vodního hospodářství 
a zemědělství vypracovat návrh plánu aktualizace Plánu rozvoje vodovodů 
a kanalizací kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, termín:
trvale
Návrh byl schválen 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 331/05/2004/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje změnu v přidělení 
dotací v rámci POV 2004 dle materiálu ZK-05-2004-52, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 29. 9. 2004
Návrh byl schválen 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 332/05/2004/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje přidělení dotací 
v rámci Programu obnovy venkova 2004 – dotační titul 8 – dle materiálu ZK-05-
2004-53, př. 1. 
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 29. 9. 2004
Návrh byl schválen 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 333/05/2004/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje přidělení dotací 
v rámci Programu obnovy venkova 2004 dle materiálu ZK-05-2004-54, př. 1. 
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 29. 9. 2004
Návrh byl schválen 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 334/05/2004/ZK Zastupitelstvo kraje volí ing. Tomáše Hermanna, 
radního kraje Vysočina, členem Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II 
Jihovýchod.
odpovědnost: oddělení Sekretariátu Regionální rady Regionu soudržnosti 
NUTS II Jihovýchod, termín: 29. 9. 2004
Návrh byl schválen 34 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.

Usnesení 335/05/2004/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje uvolnění fi nančních 
prostředků z Fondu strategických rezerv maximálně do celkové výše 6 mil. Kč 
za účelem spolufi nancování individuálních projektů předkládaných v rámci 
Společného regionálního operačního programu v podopatření 4.2.2 – Podpora 
místní infrastruktury cestovního ruchu pro programovací období 2004 až 2006, 
přičemž krajské spolufi nancování jednotlivých projektů, které budou Regio-
nální radou Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod doporučeny k uzavření 
smlouvy o fi nancování ze SROP, bude činit maximálně 10 % z jejich uznatelných 
nákladů.
odpovědnost: oddělení Sekretariátu Regionální rady Regionu soudržnosti 
NUTS II Jihovýchod, termín: 29. 9. 2004
Návrh byl schválen 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 336/05/2004/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje  Prováděcí směr-
nice Zastupitelstva kraje Vysočina dle materiálu ZK-05-2004-57, př. 1  Pokyny 
pro žadatele a příjemce podpory dle materiálu ZK-05-2004-57, př. 2 a zmocňuje 
radu kraje provádět formální úpravy schválených dokumentů.
odpovědnost: ORR, termín: září 2004
Návrh byl schválen 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 337/05/2004/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje  Prováděcí směr-
nici Zastupitelstva kraje Vysočina dle materiálu ZK-05-2004-58, př. 1  Pokyny 
pro žadatele a příjemce podpory dle materiálu ZK-05-2004-58, př. 2 a zmocňuje 
radu kraje provádět formální úpravy schválených dokumentů.
odpovědnost: OŠMS, 
radu kraje provádět formální úpravy schválených dokumentů.

 OŠMS, 
radu kraje provádět formální úpravy schválených dokumentů.

termín: září 2004
Návrh byl schválen 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 338/05/2004/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje závazek kraje Vy-
sočina ke spolufi nancování projektu v rámci opatření 3.3 SROP v letech 2004 až 
2008 dle materiálu ZK-05-2004-59, př. 2 a bere na vědomí předložení Žádosti 
sočina ke spolufi nancování projektu v rámci opatření 3.3 SROP v letech 2004 až 

předložení Žádosti 
sočina ke spolufi nancování projektu v rámci opatření 3.3 SROP v letech 2004 až 

o projekt v rámci opatření 3.3 SROP na Sekretariát Regionální rady Regionu 
soudržnosti NUTS II Jihovýchod dle materiálu ZK-05-2004-59, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: ORR – do 30. 9. 2004 
předloží žádost Sekretariátu Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II 
Jihovýchod.
Návrh byl schválen 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 339/05/2004/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje  Prováděcí směr-
nici Zastupitelstva kraje Vysočina dle materiálu ZK-05-2004-60, př. 1  Pokyny 
pro žadatele a příjemce podpory dle materiálu ZK-05-2004-60, př. 2 a zmocňuje 
radu kraje provádět formální úpravy schválených dokumentů.
odpovědnost: ORR, termín: září 2004
Návrh byl schválen 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 340/05/2004/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje  Prováděcí směr-
nici Zastupitelstva kraje Vysočina dle materiálu ZK-05-2004-61, př. 1  Pokyny 
pro žadatele a příjemce podpory dle materiálu ZK-05-2004-61, př. 2 a zmocňuje 
radu kraje provádět formální úpravy schválených dokumentů.
odpovědnost: ORR, termín: září 2004
Návrh byl schválen 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 341/05/2004/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje  v souladu s § 36 
písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, poskytnutí dotace ve výši 100 000,- 
Kč obci Vilémov za reprezentaci v evropské soutěži Obnova vesnice  změnu 
v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje, snížení přílohy Z2 Kulturní, společen-
ské a sportovní akce, položka rezerva, § 6409 Ostatní činnosti j. n., o část-
ku 100 000,- Kč a povýšení § 3636 Územní rozvoj o tuto částku.
ské a sportovní akce, položka rezerva, § 6409 Ostatní činnosti j. n., o část-
ku 100 000,- Kč a povýšení § 3636 Územní rozvoj o tuto částku.
ské a sportovní akce, položka rezerva, § 6409 Ostatní činnosti j. n., o část-

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický, termín: 10. 10. 
2004
Návrh byl schválen 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 342/05/2004/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje snížení rozpočtu 
kapitoly Doprava, § 2221 Provoz veřejné silniční dopravy o částku 9 100 tis. Kč 
a povýšení rozpočtu kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, nespecifi kovaná rezerva, 
§ 6409 Ostatní činnosti jinde nespecifi kované, o částku 9 100 tis. Kč.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ekonomický
termín: září 2004
Návrh byl schválen 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 343/05/2004/ZK Zastupitelstvo kraje zamítá žádost Obce Vyskytná 
o zajištění zimní údržby místní komunikace spojující obec Vyskytná s místní 
částí obce Vyskytná–Branišov. 
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, termín: do 15. 10. 2004 
Návrh byl schválen 29 hlasy, proti 0, zdrželo se 6.

Usnesení 344/05/2004/ZK Zastupitelstvo kraje zamítá žádost Obce Strážek 
o poskytnutí dotace nebo půjčky na řešení dokončení výstavby „Autobusové 
zastávky s točnou v Moraveckých Janovicích“.
odpovědnost: vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
termín: do 15. 10. 2004
Návrh byl schválen 31 hlasy, proti 0, zdrželi se 4.

Usnesení 345/05/2004/ZK Zastupitelstvo kraje ukládá radě kraje jmenovat 
zástupce pro jednotlivá zasedání Rady hospodářské a sociální dohody kraje 
Vysočina.
odpovědnost: hejtman kraje, termín: 7. 10. 2004
Návrh byl schválen 28 hlasy, proti 1, zdrželi se 4.

Usnesení 346/05/2004/ZK Zastupitelstvo kraje ruší grantový program 
„Zemědělské projekty 2004 II“ na podporu projektů v oblasti zemědělství, který 
byl schválen usnesením zastupitelstva 153/02/2004/ZK, a schvaluje zvýšení roz-
počtu kapitoly Zastupitelstvo kraje o celkovou částku 2 366 200,- Kč odvodem 
fi nančních prostředků z Fondu Vysočiny ve stejné výši.
odpovědnost:odbor ekonomický, odbor lesního a vodního hospodářství a země-
dělství, termín: říjen 2004 
Návrh byl schválen 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 347/05/2004/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení grantového 
programu „Metropolitní sítě III“ dle materiálu ZK-05-2004-68, př. 1 a jmenuje 
Martinu Rojkovou s právem hlasovacím a Václava Jáchima s právem poradním 
jako garanty řídicího výboru grantového programu „Metropolitní sítě III“.
odpovědnost: odbor informatiky, termín: 29. 9. 2004
Návrh byl schválen 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 348/05/2004/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení grantové-
ho programu „Vzdělávání seniorů v oblasti ICT“ dle materiálu ZK-05-2004-69, 
př. 1upr1 a jmenuje Petra Pavlince s právem hlasovacím a Martinu Rojkovou 
s právem poradním jako garanty řídicího výboru grantového programu „Vzdělá-
vání seniorů v oblasti ICT“.
odpovědnost: odbor informatiky, termín: 29. 9. 2004
Návrh byl schválen 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 349/05/2004/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení granto-
vého programu „Krajina Vysočiny 2004“ na podporu projektů k zadržení vody 
v krajině a k péči o přírodní prostředí dle materiálu ZK-05-2004-70, př. 1 a jme-
nuje Jana Joneše s právem hlasovacím a Evu Navrátilovou s právem poradním 
jako garanty řídicího výboru grantového programu „Krajina Vysočiny 2004“.
odpovědnost: odbor životního prostředí, termín: 30. 9. 2004
Návrh byl schválen 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 350/05/2004/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení granto-
vého programu „Energetické využívání obnovitelných zdrojů energie 2004“ dle 
materiálu ZK-05-2004-71, př. 1 a jmenuje Zdeňka Fixu s právem poradním a Jo-
sefa Klečanského s právem hlasovacím jako garanty řídicího výboru grantového 
programu „Energetické využívání obnovitelných zdrojů 2004“.
odpovědnost: odbor životního prostředí, termín: průběžně
Návrh byl schválen 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 351/05/2004/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení granto-
vého programu „Protidrogová prevence a léčba 2004–2005“ dle materiálu ZK-
05-2004-72, př. 1 a jmenuje Alenu Beranovou s právem hlasovacím a Martina 
Kalivodu s právem poradním jako garanty řídicího výboru grantového programu 
„Protidrogová prevence a léčba 2004–2005“.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: průběžně
Návrh byl schválen 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 352/05/2004/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje  poskytnutí fi nanč-
ní pomoci obci Nová Říše na odstranění povodňových škod ve výši 150 000,- Kč 
Usnesení 352/05/2004/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje 
ní pomoci obci Nová Říše na odstranění povodňových škod ve výši 150 000,- Kč 
Usnesení 352/05/2004/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje  poskytnutí fi nanč-
ní pomoci obci Nová Říše na odstranění povodňových škod ve výši 150 000,- Kč 

 poskytnutí fi nanč-

 povýšení kapitoly Požární ochrana a integrovaný záchranný systém, § 5299 
Záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy o částku 150 000,- Kč snížením 
kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, nespecifi kovaná rezerva, § 6409 Ostatní čin-
nosti jinde nezařazené o tuto částku a ukládá krajskému úřadu vyřídit potřebné 
administrativní náležitosti.
odpovědnost: předseda bezpečnostní komise, ekonomický odbor 
termín: 29. 9. 2004
Návrh byl schválen 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 353/05/2004/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje v souladu s ustano-
vením § 27, odst. 1. písmene e) zákona č. 237/2000 Sb., kterým se mění zákon 
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a v souladu 
s ustanovením § 36, písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, 
poskytnutí dotace obcím kraje Vysočina na výjezd jednotek SDH obcí mimo 
katastrální území obce a odbornou přípravu za rok 2004 v celkové fi n. částce 
2 655 000,-Kč z kapitoly Požární ochrana a IZS, ORJ 1500, § 5512, dle materiálu 
ZK-05-2004-74, př. 1.
odpovědnost: Pavel Maslák, ekonomický odbor, termín: 29. 9. 2004
Návrh byl schválen 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 354/05/2004/ZK Zastupitelstvo kraje neschvaluje žádost Obce Opa-
tov o příspěvek na zakoupení přenosné motorové stříkačky PMS 16/8.
odpovědnost: P. Maslák, termín: 29. 9. 2004
Návrh byl schválen 28 hlasy, proti 0, zdrželi se 3.

Usnesení 355/05/2004/ZK Zastupitelstvo kraje bere na vědomí zápisy o pro-
vedení kontroly č. 01-2004, 02-2004, 03-2004, 04-2004 a 05-2004, předložené 
kontrolním výborem zastupitelstva.
odpovědnost: předseda kontrolního výboru, termín: 29. 9. 2004
Návrh byl schválen 31 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.

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

Kompletní informace o práci orgánů kraje včetně podklado-
vých materiálů pro jednání, zápisů z jednání, databází usne-

sení, termínů zasedání a kontaktních informací najdete
na internetových stránkách kraje.

www.kr-vysocina.cz > servis pro samosprávu
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