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Květen 2004

Koncept Územního plánu velkého
územního celku kraje Vysočina
Začíná veřejné projednávání
konceptu řešení Územního
plánu velkého územního celku
kraje Vysočina. Krajský úřad
kraje Vysočina pořídil na základě schváleného zadání koncept
územního plánu velkého územního celku pro celé území kraje
Vysočina.
Posláním konceptu řešení je
prověření všech možných variant a alternativ tak, aby byl
vytvořen podklad pro širokou
diskusi při jeho projednávání
s cílem vybrat, dohodnout
a schválit optimální řešení
územního plánu. Dokumentace
je zaměřena na řešení koncepčních problémů území a zohledňuje i potřeby a problémy mikroregionů, obcí a občanů, které
svým charakterem odpovídají
měřítku této územně plánovací
dokumentace. Soustřeďuje se
na uspořádání území a stanovení limitů řešeného území,
vymezuje významné rozvojové
plochy, hlavní koridory dopravy a technické infrastruktury,
územní systémy ekologické
stability a další území speciálních zájmů. Je zpracován ve

dvou rovnocenných variantách.
Součástí dokumentace je i posouzení vlivu územního plánu
velkého územního celku na
životní prostředí.
Dokumentace konceptu řešení
ÚP VÚC kraje Vysočina bude
vystavena dle § 21 stavebního
zákona k veřejnému nahlédnutí
u pořizovatele, tj. u Krajského
úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, v prostorech
kongresového sálu, budova B
– přízemí, a to od 19. 4. 2004
do 18. 6. 2004, a na internetových stránkách kraje Vysočina.
Koncept řešení bude veřejně
projednáván dne:
čtvrtek 20. května 2004 na
Úřadě pro zastupování státu ve
věcech majetkových Pelhřimov,
Pražská 127, Pelhřimov (budova č. 1, velká zasedací místnost)
ve 13.00 h.
pondělí 24. května 2004 v budově staré radnice (nyní krajská
knihovna), Havlíčkovo náměstí
87, Havlíčkův Brod (v sále ve 2.
podlaží) ve 13.00 h.
úúterý 25. května 2004 na
Úřadě pro zastupování státu
ve věcech majetkových Třebíč,

Masarykovo nám. 116, Třebíč
(velká zasedací místnost) ve
13.00 h.
sstředa 26. května 2004 v sále
Florian clubu (bývalá budova
Národní fronty), Komenského
ulice 1, Žďár nad Sázavou ve
13.00 h.
ččtvrtek 27. května 2004 na
Krajském úřadě kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, velká
zasedací místnost č. B 3.15 ve
13.00 h.
Do 30 dnů ode dne posledního
jednání může každý uplatnit
svoje námitky, připomínky
a stanoviska k projednávanému
konceptu. Případné dotazy
může poskytnout každý pracovník oddělení územního plánování Krajského úřadu kraje
Vysočina.
Koncept územního plánu kraje
Vysočina a podmínky pro vypracování konečného návrhu
bude schvalovat zastupitelstvo
kraje.
Petr Průža, odbor územního
plánování a stavebního řádu
telefon: 564 602 211, e-mail:
pruza.p@kr-vysocina.cz.

Cvičení Integrovaného záchranného systému
HORIZONT 2004
Usnesením Bezpečnostní rady
kraje Vysočina číslo 05/01/04/
BRK byl schválen Plán organizace cvičení integrovaného
záchranného systému na rok
2004. Jeho součástí je cvičení orgánů krizového řízení
a Integrovaného záchranného
systému (IZS) s názvem Horizont 2004, jehož tématem je
Prověření návaznosti vnitřního
a vnějšího havarijního plánu
k zajištění ochrany obyvatelstva
v zóně havarijního plánování
Jaderné elektrárny Dukovany
a součinnost složek IZS při
vzniku mimořádné události.

Cvičení nařídil provést a zároveň ho řídí hejtman kraje Vyso-

čina na základě ust. § 17 odst.
2 a 3 zákona č. 239/2000 Sb.,
o integrovaném záchranném

systému, a na základě § 28
odst. 2 vyhlášky Ministerstva
vnitra č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému. Po partnerské dohodě s orgány Jihomoravského
kraje je cvičení plánováno jako
společné, jelikož 20 km zóna
havarijního plánování zasahuje
i jeho území a je koordinované
krajem Vysočina.
Na přípravě cvičení a zpracování jeho plánu se podíleli
pracovníci ředitelství Hasičského záchranného sboru kraje
Vysočina a Jihomoravského
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Vychází rovněž
na www.kr-vysocina.cz.
Zpravodaj
měsíčník
vydává kraj Vysočina, Žižkova 57
587 33 Jihlava, IČO 70890749
reg. č.: MK ČR E 14053
redakce: Ivana Šmídová
telefon: 564 602 253
posta@kr-vysocina.cz
www.kr-vysocina.cz
korektura: Daniela Pilařová
(redigo@redigo.cz)
tisk a distribuce:
MORAVIAPRESS, a. s.
U póny 3061, 690 02 Břeclav
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kraje, Jaderné elektrárny Dukovany, Armády ČR, Policie
ČR, zdravotnické záchranné
služby a krajských úřadů kraje
Vysočina a Jihomoravského
kraje.
S ohledem na provoz Jaderné
elektrárny Dukovany byl termín provedení stanoven na
23. června 2004.
Při zpracování scénáře s požadovaným únikem radioaktivních látek do okolí musel
být pro potřeby cvičení nadefinován Jadernou elektrárnou
Dukovany souběh několika
poruch a omezení. Každá z poruch, probíhá-li samostatně,
je plně zvládnutelná automatickým působením funkčních
bezpečnostních systémů, případně zásahem obsluhy. Pro
účely cvičení je tedy modelově
zaváděn velmi nepravděpodobný souběh poruch a vyřazení
bezpečnostních systémů z provozu.

Při cvičení bude prověřen systém vyrozumívání orgánů krizového řízení krajů, měst a obcí v zóně havarijního plánování
a operačních středisek IZS.
V zóně havarijního plánování
budou spuštěny sirény k varování obyvatelstva a procvičena
budou plánovaná ochranná
opatření pro obyvatelstvo. To
bude ve skutečnosti zapojeno
do cvičení ukrytím a evakuací
části žáků škol v Rouchovanech a Dolních Dubňanech. Na
stanovených úsecích komunikací bude Policie ČR regulovat
dopravu.
O dalších podrobnostech připravovaného cvičení, jeho časovém průběhu a plánovaných
ochranných opatřeních pojednáme v následujícím vydání
Zpravodaje.
Jan Murárik, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 564 602 131, e-mail:
murarik.j@kr-vysocina.cz

Informace
Přečetli jsme za vás…
V částce 1 Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí
s datem vydání dne 2. dubna 2004 byla pod č. 1 uveřejněna směrnice Ministerstva fi nancí ze dne 11. března 2004
č. j. 124/42 055/2004, kterou se upravuje postup obcí a krajů
při fi nancování voleb do Evropského parlamentu. Směrnice
byla uveřejněna i na internetových stránkách kraje Vysočina
v rubrice Metodická pomoc obcím > Volby 2004.
V částce 50 Sbírky zákonů s datem rozeslání dne 7. dubna
2004 bylo vydáno pod č. 149 úplné znění zákona č. 246/1992
Sb., na ochranu zvířat proti týrání, jak vyplývá z pozdějších
změn.
V částce 57 Sbírky zákonů s datem rozeslání dne 16. dubna
2004 byl vydán pod č. 165 zákon, kterým se mění zákon
č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
V § 9 odst. 1 tohoto zákona se upřesňuje, za jakých podmínek
může občan, který je zaměstnancem obce, vykonávat funkci
matrikáře, a v § 69 jsou uvedena pravidla, podle kterých se
tvoří příjmení žen. V odst. 1 Přechodných ustanovení tohoto
zákona je stanoveno, že matriční události, matriční skutečnosti, změny a opravy se ode dne vyhlášení tohoto zákona do
31. 12. 2005 mohou vést souběžně pomocí výpočetní techniky. Sbírku listin podle § 8 odst. 1 tvoří v takovém případě též
výtisk počítačového záznamu.
Tento zákon nabyl účinnosti dne 16. dubna 2004.
Alena Kuchařová, odbor sekretariátu ředitele a krajského
živnostenského úřadu
telefon: 564 602 258, e-mail: kucharova.a@kr-vysocina
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Zařazování zařízení
školního stravování
do sítě škol
Nový metodický pokyn Ministerstva školství k zařazování
zařízení školního stravování do
sítě škol, předškolních zařízení
a školských zařízení.
S účinností od 1. ledna 2004
byl upraven postup pro zařazování zařízení školního
stravování do sítě škol.
Školní jídelny byly posuzovány
podle toho, kterému typu školy,
školskému zařízení sloužily
(mateřská škola, základní
škola, střední škola, internátní
zařízení, centrální jídelna atp.).
Nyní se jídelny posuzují podle
toho, jakou činnost vykonávají. Současný trend slučování
nejrůznějších škol a školských
zařízení do jednoho právního
subjektu vede k tomu, že jedna
školní jídelna může sloužit ke
stravování dětí, žáků a zaměstnanců více škol a školských
zařízení. Smyslem nové úpravy
je zjednodušení evidence. Podle nového postupu se rozlišují
pouze 3 typy školní jídelny:
921 – školní jídelna – v tomto
typu budou zahrnuty všechny jídelny, kde se strava vaří
a současně vydává strávníkům
k přímé konzumaci, tato jídelna
může vařit více jídel, než kolik
má vlastních strávníků, neboť
část jídel může distribuovat
jiným zařízením (většina školních jídelen v kraji)
922 – školní jídelna – vývařovna
– v tomto typu jídelny se strava
pouze připravuje a expeduje do
jiných zařízení (v našem kraji
prozatím tento typ školní jídelny nemáme)
923 – školní jídelna – výdejna
– v tomto typu školní jídelny se
strava nevaří, dováží se z jiného
stravovacího zařízení zařazeného v síti škol, v této jídelně se
strava pouze vydává k přímé
konzumaci strávníkům (současný trend v systému školního
stravování).

Dováží-li se strava z cizího zařízení, které není zařazeno v síti
škol (restaurační, družstevní,
nemocniční, závodní atp.), bude
výdejna zařazena jen tehdy,
zabezpečuje-li výdej stravy
zaměstnanec školy (výdejny).
Jinak se jedná o tzv. náhradní
stravování a výdejna nebude do
sítě zařazena.
Vyskytuje-li se jídelna stejného typu ve škole vícekrát,
uvede se jako jedna součást
a jednotlivé jídelny se uvádějí
jako odloučená pracoviště.
Pro zřizovatele škol a školských
zařízení z toho plynou v souladu se zákonem 564/1990 Sb.,
o státní správě a samosprávě ve
školství, v platném znění, tyto
úkoly:
1. V případě formálního přečíslování součásti podat žádost na
změnu zařazení školní jídelny
jako součást školy, školského
zařízení včetně přílohy A formuláře.
2. V případě zařazení nové
součásti podat žádost na změnu zařazení školní jídelny jako
součást školy, školského zařízení včetně přílohy A formuláře,
vydat dodatek ke zřizovací
listině s vymezením nové součásti, schválení dodatku doložit
usnesením zastupitelstva, uvést
kapacitu zařízení (povinný údaj
podle § 13b odst. 1 písm. p)
zákona 564/1990 Sb.) v souladu
s vyhláškou MZd ČR č. 137/
2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby
a o zásadách osobní a provozní
hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, materiální a personální zabezpečení
stravovacího zařízení.
3. V případě změny kapacity
podat žádost na změnu zařazení školní jídelny jako součást
školy, školského zařízení včetně
přílohy A formuláře, doložit
čestné prohlášení provozovatele

číslo 5/2004
stravovací služby, že stravovací zařízení splňuje stavebně
technické parametry platných
hygienických předpisů, materiální a personální zabezpečení
stravovacího zařízení.
Změny zařazení (překódování)
budou vzhledem k vysokému
počtu školních jídelen prováděny postupně. O změnu zařazení lze požádat buď společně
se žádostí o provedení jiných
změn v síti, nebo samostatně
mimo termín na Krajský úřad,
odbor školství, mládeže a sportu, oddělení koncepce ve vzdělávání, Žižkova 57, Jihlava:
mateřské školy – A. Lněničková, tel.: 564 602 845, e-mail:
lnenickova.a@kr-vysocina.cz
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základní školy – E. Ampapová, tel: 564 602 845, e-mail:
ampapova.e@kr-vysocina.cz
organizace zřizované krajem
– Z. Nouzová, tel.: 564 602 847,
e-mail: nouzova.z@kr-vysocina.cz
S podrobnějšími údaji je
možno se seznámit přímo na
webových stránkách MŠMT
ČR, kde je metodický pokyn č. j. 12 563/2004-25 ze
dne 11. března 2004 uveden
(www.msmt.cz > Dokumenty
> Ostatní dokumenty).
Olga Johanidesová, odbor
školství, mládeže a sportu
telefon: 564 602 285, e-mail:
johanidesova.o@kr-vysocina.cz

Prezident Václav Klaus stráví
tři dny na Vysočině
Hlava České republiky prezident Václav Klaus a jeho choť
Livie Klausová budou po tři
dny, od pondělí 10. května
do středy 12. května, hosty
hejtmana Vysočiny Františka
Dohnala.
Uvítání prezidenta je naplánováno v Želivě, kde by si měl za
doprovodu hostů prohlédnout
klášter a ochutnat tamější pivo.
V rámci třídenního pobytu
navštíví Klaus řadu měst,
kde se setká nejenom s jejich

představiteli, ale také s občany,
prohlédnout by si měl památky
UNESCO a také některé firmy
Vysočiny. Připravena je také
tisková konference a koncert
na zámku v Jaroměřicích, který
bude přístupný široké veřejnosti. Prostor bude nejenom pro
případné dotazy, ale také pro
autogramy knih či fotografií.
Radka Burketová, odbor
sekretariátu hejtmana
telefon: 564 602 142, e-mail:
burketova.r@kr-vysocina.cz

Ohlédnutí za rokem 2003...
Na obnovu a zachování kulturních památek obcí věnoval kraj téměř šest milionů
V roce 2003 uspořádal odbor kultury a památkové péče tři semináře určené zejména pro pracovníky památkové péče obecních úřadů
obcí s rozšířenou působností a památkového ústavu s tématy Konstrukce historických staveb, Konstrukce historických staveb, Zpřístupnění objektů pro zdravotně postižené, Židovská čtvrť v Třebíči a péče o památkově chráněná území.
Kraj Vysočina poskytl prostřednictvím odboru kultury a památkové péče v roce 2003 dotace na obnovu kulturních památek v celkovém
objemu 6 561 tis. Kč. Z toho obcím 4 379 tis. Kč, církvím 1 291 tis. Kč, ostatním právnickým osobám 300 tisíc a fyzickým osobám 591
tisíc Kč.
Na obnovu a zachování kulturních památek poskytl kraj obcím finanční dotace ve výši 1 379 tis. Kč, na výdaje spojené s památkami
UNESCO potom městům Telč, Žďár nad Sázavou a Třebíč každému po jednom milionu korun.
Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě zajišťovala na základě smluv s pověřenými knihovnami (bývalými okresními knihovnami) v roce 2003 regionální funkce pro 607 místních knihoven v kraji. Pomoc základním knihovnám spočívala především v poskytování poradenských a vzdělávacích služeb, budování výměnných fondů a zapůjčování výměnných souborů, knihovních dokumentů a v další
nezbytné činnosti napomáhající rozvoji knihoven a veřejných knihovnických a informačních služeb.
V Horáckém divadle Jihlava se podařilo i v roce 2003 udržet svozy na divadelní představení ze 142 obcí kraje Vysočina.
Muzea a galerie zřizovaná krajem Vysočina věnovala i v roce 2003 pozornost publikační činnosti. Prostřednictvím sborníků a dalších
edičních počinů byly kromě pravidelných odborných statí prezentovány nejen známé i méně známé osobnosti kraje, ale i historické události, kulturní a přírodní dědictví měst a obcí.
V roce 2003 byla rozšířena nabídka vzdělávacích programů pro školy a školská zařízení ve městech a obcích ze strany jednotlivých
kulturních institucí zřizovaných krajem.
V roce 2003 byly vyhlášeny tyto grantové programy: Regionální kultura II., Edice Vysočiny, Restaurování movitých památek, Nemovité
památky (přesahuje z roku 2002). Vyhlášené grantové programy na úseku kultury jsou v převážné míře využívány obcemi jako další
zdroj finanční podpory při obnově památek, rozvoji veřejných služeb a kulturních aktivit v obcích kraje Vysočina.

Z Fondu Vysočiny podpořil kraj na 500 žádostí, ocenil talenty a udělil stipendia
Z Fondu Vysočiny bylo podpořeno cca 500 žádostí z oblasti sportu a volného času, kraj podporoval také z rozpočtu kraje soutěže krajské
a vyšší úrovně. Věnoval také stipendia a ocenil talentované žáky Vysočiny, kteří reprezentovali své město či obec na celostátní a mezinárodní úrovni.
V roce 2003 spolupracoval kraj s obcemi při vyřizování jejich žádostí o sloučení základních škol. Poskytoval také konzultační činnost
při zpracovávání statistických výkazů, metodickou pomoc při přechodu škol a školských zařízení zřizovaných obcí na právní subjektivitu
od 1. 1. 2003. Dále metodická doporučení k tvorbě příplatků za vedení škol a školských zařízení zřizovaných obcemi a metodické doporučení k provádění konkurzních řízení na místa ředitelů ZŠ a MŠ. Kraj poskytoval doporučení k novému zařazování do platových tříd
v souladu s nařízením vlády č. 330/2003 Sb. a zajišťoval účast v konkurzních komisích na místa ředitelů ZŠ a MŠ. Za rok 2003 proběhlo
95 konkurzů.
Radka Burketová, odbor sekretariátu hejtmana, telefon: 564 602 142, e-mail: burketova.r@kr-vysocina.cz

číslo 5/2004

strana 4

ZPRAVODAJ

Vysočina v číslech

Počet obyvatel kraje Vysočina klesá
V kraji Vysočina ubylo v loňském roce 119 obyvatel. Ještě horší situace by nastala, kdyby kraj nezískal 515 lidí stěhováním. To
znamená, že na Vysočině v roce 2003 více lidí zemřelo, než se narodilo. Rozdíl činil 634 osob, a vyjádříme-li toto číslo relativně
přepočtem na 1 000 obyvatel jejich průměrného počtu (střední stav obyvatel), zjistíme, že kraj Vysočina přišel o 1,2 promile obyvatelstva. To je méně, než činí průměr ČR (1,7 promile), celkově však počet obyvatel ČR poprvé od roku 1995 vzrostl (8 186 osob),
a to díky pozitivnímu migračnímu saldu.
Ve všech okresech kraje Vysočina jsme v roce 2003 zaznamenali přirozený úbytek obyvatel. Pouze ve čtyřech okresech České
republiky (Český Krumlov, Sokolov, Ústí nad Labem a Česká Lípa) bylo více živě narozených než zemřelých. V kraji Vysočina si
nejlépe vedl okres Žďár nad Sázavou, naopak přirozenou měnou ubylo nejvíce obyvatel v okresech Pelhřimov a Havlíčkův Brod.
Nicméně si oba významně polepšily kladným saldem stěhování, a počet obyvatel v okrese Havlíčkův Brod tak za celý rok 2003
dokonce vzrostl, když tento okres se ukázal jako migračně nejatraktivnější ze všech okresů našeho kraje. Celkový přírůstek byl
nejvyšší v okrese Jihlava, největší úbytek obyvatel zaznamenal okres Třebíč.

Česká republika

–2,0

Hl. m. Praha

–1,8

Plzeňský

–1,5

Středočeský

–1,4

Zlínský

–1,3

Jihomoravský

Jihočeský

–1,2

Královehradecký

Olomoucký

–1,2

Moravskoslezský

Vysočina

–1,1

Pardubický

Ústecký

Liberecký

0,0

Karlovarský

Přirozený přírůstek (úbytek) obyvatel v krajích ČR v roce 2003 přepočtený na 1 000 obyvatel středního stavu.

–0,5
–1,0

–0,7
–1,0

–1,5
–2,0

–1,7

–1,7
–2,1

–2,5
–3,0

–2,3

–3,0

Přírůstek (úbytek) obyvatel v okresech kraje Vysočina v roce 2003
Okres

Havlíčkův Brod
Jihlava
Pelhřimov
Třebíč
Žďár nad Sázavou
Vysočina

Přirozený přírůstek

–180
–112
–198
–102
–42
–634

Přírůstek stěhováním

260
214
140
–45
–54
515

Celkový přírůstek

Zdroj dat (graf i tabulka): Pohyb obyvatelstva v ČR, ČSÚ, Praha 2004
Václav Novák, odbor regionálního rozvoje, telefon: 564 602 542, e-mail: novak.v@kr-vysocina.cz

80
102
–58
–147
–96
–119
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Výsledky ankety Zpravodaj 2003 (2. část)
I v tomto čísle přinášíme další výsledky ankety Zpravodaj 2003. Tentokráte to jsou souhrnné výsledky odpovědí čtenářů na otázky číslo
5 až 10. V dalším čísle zveřejníme poslední část vašich odpovědí na otázky číslo 11 až 14.
ANKETA ZPRAVODAJ 2003 – VÝSLEDKY
Odpovědi respondentů:
Číselné hodnoty u jednotlivých variant značí, kolikrát respondenti označili příslušnou variantu.

5) Uvítali byste, pokud bychom ve Zpravodaji zveřejňovali zápisy z jednání rady kraje, případně souhrny usnesení z jednání
rady kraje?

109
44
40
21

uvítal bych výběr týkající se obcí nebo příspěvkových
organizací kraje
ano, uvítal bych souhrny usnesení

38
13

ano, uvítal bych zápisy z jednání

je to užitečné

jedenkrát za tři měsíce
raději by neměl vycházet vůbec

Komentář k otázce 7: Zdá se, že frekvence vydávání Zpravodaje
většině z vás vyhovuje. Měsíční periodicitu tedy měnit nebudeme.
8) Kolik pracovníků na vašem úřadu/vaší instituci Zpravodaj
čte?
153
24
2

je to užitečné, přivítal bych i zveřejňování celých zápisů
z jednání zastupitelstva

1

7) Jak často by dle vašeho názoru měl Zpravodaj vycházet?

19

0

přijde mi to zbytečné

Komentář k otázce 5 a 6: Otázka zveřejňování zápisů a souhrnů
usnesení z jednání samosprávných orgánů kraje je pro nás velice
důležitá. Doposud jsme dostávali rozporuplné reakce – někteří po
takových informacích volali, jiní zveřejňování zápisů považovali za
zbytečné.
Výsledky ankety interpretujeme takto:
1. zájem o souhrny usnesení zastupitelstva kraje je značný, proto je
i nadále budeme zveřejňovat.
2. zájem o souhrny usnesení rady kraje je rovněž značný. Zveřejňování souhrnů usnesení rady kraje, nebo dokonce celých zápisů je
však obtížné. Frekvence zasedání rady kraje je totiž značná, rada
přijme za jeden měsíc v průměru více než sto usnesení. Takový rozsah informací se bohužel vymyká formátu Zpravodaje.
Budeme se tedy i nadále snažit vybírat ty nejdůležitější informace z jednání rady kraje a zveřejňovat je formou krátkých anotací
a článků.
Těm z vás, kteří mají přístup na internet, připomínáme, že usnesení
a zápisy nejen zastupitelstva a rady kraje, ale i ostatních orgánů
kraje najdete na internetových stránkách kraje.

171

5

jedenkrát za dva měsíce

ne, přijde mi to zbytečné

6) Jaký máte názor na zveřejňování výpisů usnesení z jednání
zastupitelstva kraje ve Zpravodaji?
146

8

jedenkrát za měsíc
jedenkrát za čtrnáct dnů

1–5 pracovníků
6–10 pracovníků
11–15 pracovníků
15 a více pracovníků

9) Předáváte dále informace zveřejňované ve Zpravodaji?
159
24
19
18
9

ano, na důležité věci upozorňuji na poradě
jiný způsob předávání informací
ano, Zpravodaj vyvěšuji na nástěnce/úřední desce
ano, Zpravodaj kopíruji a předávám k použití příslušným
pracovníkům
ne, informace ve Zpravodaji dále nepředávám

10) Přivítali byste navýšení počtu kusů Zpravodaje, které dostává váš úřad/vaše instituce?
177
26

ne, jeden výtisk pro naše potřeby stačí
ano, přivítal bych navýšení

Komentář k otázkám 8–10: Mile nás překvapilo, kolik z vás předává informace zveřejněné ve Zpravodaji dále svým kolegům. V této
souvislosti upozorňujeme na možnost zasílání více kusů Zpravodaje těm z vás, kteří jej potřebují distribuovat dále. V takovém případě se prosím obraťte na redakci Zpravodaje.
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Nové grantové programy z Fondu Vysočiny
Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém zasedání dne 20. 4. 2004 vyhlásilo nové
grantové programy z Fondu Vysočiny na podporu projektů směřujících do různých oblastí rozvoje kraje Vysočina. Níže je uveden výčet vyhlášených grantových
programů a kontakt na odbory krajského úřadu, v jejichž gesci budou programy
realizovány:
Webové stránky měst a obcí II – program na podporu rozvoje komunikační infrastruktury
(odbor informatiky, Ing. Martina Rojková, tel.: 564 602 341, rojkova.m@kr-vysocina.cz)
uzávěrka: 28. 5. 2004
Obce na síti IV – program na podporu rozvoje komunikační infrastruktury
(odbor informatiky, Ing. Martina Rojková, tel.: 564 602 341, rojkova.m@kr-vysocina.cz)
uzávěrka: 21. 5. 2004
GIS III – program na podporu geoinformatické infrastruktury, vytváření a kvalifikovaného užití geoinformací na Vysočině
(odbor informatiky, RNDr. Jiří Hiess, tel.: 564 602 160, gis@kr-vysocina.cz)
uzávěrka: 17. 6. 2004
Sportoviště 2004 – program na podporu výstavby a údržby sportovních a tělovýchovných zařízení na území kraje Vysočina
(odbor školství, mládeže a sportu, oddělení mládeže a sportu, Ing. Vilibald Prokop, tel.: 564 602 840, prokop.v@kr-vysocina.cz)
uzávěrka: 21. 5. 2004
Tábory 2004 – program na podporu obnovy vybavení letních táborů
(odbor školství, mládeže a sportu, oddělení mládeže a sportu, Bc. Jan Burda, tel.: 564 602 843, burda.j@kr-vysocina.cz)
uzávěrka: 21. 5. 2004
Cizí jazyky – brána k novému poznání – program na podporu projektů v oblasti výuky cizích jazyků
(odbor školství, mládeže a sportu, oddělení koncepce vzdělávání, Alena Lněničková, tel.: 564 602 845, lnenickova.a@kr-vysocina.cz)
uzávěrka: 28. 5. 2004
Lidské zdroje ve firmách – program na podporu projektů v oblasti rozvoje struktur celoživotního vzdělávání
(odbor školství, mládeže a sportu, oddělení koncepce vzdělávání, Eva Ampapová, tel.: 564 602 845, ampapova.e@kr-vysocina.cz)
uzávěrka: 4. 6. 2004
Rozvoj vesnice 2004 – program na podporu projektů v oblasti obnovy a rozvoje místních částí měst a místních částí obcí Vysočiny (odbor
regionálního rozvoje, Mgr. Dušan Vichr, tel.: 564 602 541, vichr.d@kr-vysocina.cz)
uzávěrka: 31. 5. 2004
Životní prostředí – zdroj bohatství Vysočiny 2004 – program na podporu projektů v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty
(odbor životního prostředí, Ing. Eva Navrátilová, tel.: 564 602 522, navratilova.e@kr-vysocina.cz)
uzávěrka: 30. 6. 2004
Čistá voda 2004 – program na podporu projektů v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod
(odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, Ing. Martin Drápela, tel.: 564 602 207, drapela.m@kr-vysocina.cz; Mgr. Jaroslav Mikyna, tel.: 564 602 267, mikyna.j@kr-vysocina.cz)
uzávěrka: 30. 5. 2004
Zemědělské projekty 2004 II. – program na podporu projektů v oblasti zemědělství
(odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, Jitka Merunková, tel.: 564 602 209, merunkova.j@kr-vysocina.cz)
uzávěrka: 20. 5. 2004
Prevence kriminality 2004 – program na podporu specifických programů prevence kriminality
(odbor sekretariátu hejtmana, oddělení pro řešení mimořádných situací, Mgr. Alena Beranová, tel.: 564 602 164, beranova.a@kr-vysocina.cz)
uzávěrka: 31. 5. 2004
Vysočina bez bariér – program na podporu odstraňování bariér z veřejných budov a prostranství, z ubytovacích zařízení, veřejné dopravy
a na výcvik, který zdravotně znevýhodněným pomůže k překonávání bariér, k dosažení soběstačnosti a sebeobslužnosti (odbor sociálních
věcí a zdravotnictví, oddělení sociálních služeb, Alena Řehořová, tel.: 564 602 823, rehorova.a@kr-vysocina.cz)
uzávěrka: 31. 5. 2004
Výzvy k předkládání projektů a veškeré informace ke grantovým programům včetně formuláře žádosti najdete na internetových
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
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Kraj podporuje dobrovolné hasiče
Zastupitelstvo kraje Vysočina schválilo dne 20. 4. 2004 Zásady poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina, Krajskému sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska a Moravské hasičské jednotě kraje Vysočina na požární ochranu na rok 2003 (dále jen „zásady“). Tyto zásady
jsou schvalovány již třetím rokem a kraje Vysočina je prvním a jedním z mála krajů, který touto formou dobrovolné hasiče podporuje.
Příspěvek je na základě schválených zásad poskytován za účelem:
a) rozvoje akceschopnosti jednotek Sborů dobrovolných hasičů obcí (dále jen „příspěvek na akceschopnost“), zařazených do plošného
pokrytí kraje Vysočina, schváleného MV GŘ HZS ČR, včetně jeho aktualizace pro rok 2004.
b) prověření akceschopnosti členů jednotek Sborů dobrovolných hasičů obcí, požární techniky a věcných prostředků požární ochrany
(dále jen „PO“) jednotek Sborů dobrovolných hasičů obcí formou okrskových, okresních soutěží a krajské soutěže (dále jen „příspěvek
na soutěže“).
Příspěvek na akceschopnost je poskytován obcím kraje Vysočina, na jednotky Sborů dobrovolných hasičů s územní působností a dále na
jednotky s místní působností vybavené cisternovými automobilovými stříkačkami (CAS).
Výše příspěvku dle jednotlivých kategorií jednotek PO obcí najdete v následující tabulce:
1.
2.
3.

Kategorie JPO
Působnost
Čas výjezdu
JPO II
územní
do 5 min.
JPO II*), JPO III
územní
do 10 min.
JPO V(s CAS)
místní
do 10 min.
*)
JPO II vyjíždí v režimu JPO III

Počet JPO
Dílčí příspěvek v Kč
11
70 000,114
29 000,22
10 000,SUMA akceschopnost

Kategorie celkem v Kč
770 000,3 306 000,220 000,4 296 000,-

Dále je na základě těchto zásad poskytován příspěvek na organizační zabezpečení okrskových, okresních a krajské soutěže Sborů dobrovolných hasičů ČMS a Moravské hasičské jednoty včetně soutěže dětí a dorostu. Celková výše příspěvku na organizační zabezpečení
soutěží činí 904 000,- Kč.
Zásady naleznete na internetových stránkách kraje v kategorii Právní předpisy kraje.
Pavel Maslák, předseda bezpečnostní komise rady kraje, telefon: 564 602 135, e-mail: maslak.p@kr-vysocina.cz

Vysocina a Evropská unie

Blíží se termín vyhlášení výzvy do Společného regionálního
operačního programu
Žadatelé o finanční podporu
ze Společného regionálního
operačního programu (SROP)
budou mít pravděpodobně 60
dní na podání žádosti v rámci
prvního kola výzvy. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR),
které tento operační program
řídí, plánuje vyhlášení první
výzvy na průběh měsíce května. Podle stanované finanční
alokace by finanční pomoc
z EU v rámci regionálně zaměřeného programu SROP měla
letos dosáhnout až 105 milionů
EUR a celková částka pomoci
včetně peněz z veřejných zdrojů
České republiky by měla činit
zhruba 139,5 milionu EUR.
V rámci programu SROP budou
předkládány dva typy projektů, a to individuální projekty
a grantová schémata.

Žádost o finanční pomoc
z programu SROP musí být
podána jak v elektronické,
tak i v tištěné podobě, a musí
obsahovat všechny povinné
přílohy. V rámci povinných
příloh žadatel podává podle
typu projektu a opatření doklady o své právní subjektivitě,
podrobný rozpočet projektu,
studii proveditelnosti, analýzu
nákladů a příležitostí, logický
rámec projektu nebo doklady o prokázaní vlastnických
vztahů. Součástí povinných
příloh je (v závislosti na typu
projektu) i územní rozhodnutí,
stanovisko příslušného úřadu
k posouzení vlivů záměru na
životní prostřední a nejpozději
při podpisu smlouvy o poskytnutí finanční pomoci i stavební
povolení. Kompletní seznam

všech povinných příloh pro
dané opatření je k dispozici
na níže uvedených webových
stránkách a bude součástí elektronické žádosti.
Žádost musí být zacílena pouze
do jednoho opatření programu
SROP, právní forma žadatele
musí odpovídat formě stanovené v rámci jednotlivých
opatření a daný projekt nesmí
čerpat finanční příspěvek z jiného dotačního programu ČR
ani EU.
Program SROP stanovuje také
minimální výši celkových
uznatelných nákladů jednoho
projektu. Minimální výše uznatelných nákladů pro jednotlivá
opatření je uvedena v Programovém dodatku SROP.
Projekt podaný v rámci žádosti o fi nanční pomoc ze SROP

by měl také splňovat indikátory stanovené v Programovém dokumentu SROP. Ty
obsahují například počet nově
vytvořených pracovních míst,
délku zrekonstruovaných komunikací, počet vytvořených
uživatelských míst v místech
veřejného přístupu k internetu, počet vytvořených ubytovacích lůžek a další.
Finanční pomoc ze strukturálních fondů bude vyplácena až
po skončení projektu, případně etapy projektu. Etapizovat
lze projekt, který má uznatelné náklady čtyři miliony
korun a více a doba jeho realizace je delší než 1 rok. Před
schválením platby fi nanční
pomoci z EU bude příjemce
muset vždy doložit proplacené
faktury a výpisy z účtu, který
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si speciálně založil pro projekt
fi nancovaný z EU. Příjemce
bude muset také účtovat celý
projekt odděleně od běžného
účetnictví a faktury i další
účetní doklady budou muset
být označeny tak, aby bylo
patrné, že se týkají daného
projektu.
Informace a konzultace žadatelům z kraje Vysočina bude
poskytovat zejména oddělení
sekretariátu Regionální rady
odboru regionálního rozvoje
a regionální pobočka CzechInvestu. Obě pracoviště naleznete na adrese Žižkova 16,
Jihlava.
Příručka pro žadatele, seznam
povinných příloh a další informace pro první výzvu programu SROP se průběžně zveřejňují na webových stránkách
wwww.strukturalni-fondy.cz.
Jiřina Šedová, odboru regionálního rozvoje
telefon: 564 602 545, e-mail:
sedova.j@kr-vysocina.cz.

Kraj podporuje ochranu obecního majetku
Zastupitelstvo kraje Vysočina
dne 20. 4. 2004 schválilo Pravidla pro poskytování dotací na
ochranu nemovitého majetku
v kraji Vysočina.
Cílem dotace je podpora a motivace obcí při zabezpečování
a ochraně obecního nemovitého
majetku prostřednictvím opatření technické ochrany vedoucích
k minimalizaci kriminogenních
podmínek (tj. rizikových podmínek umožňujících páchání
trestné činnosti), kterými jsou
zejména sociální prostředí, technické podmínky aj. Minimaliza-

cí kriminogenních podmínek se
má dosáhnout omezení páchání
trestné činnosti a omezení velikosti skupiny potenciálních
či skutečných pachatelů trestné
činnosti.
Dotace může být poskytnuta
pouze na nákup prvků technické
ochrany nemovitého majetku
obce (např. obecního úřadu, školy atd.) v kalendářním roce 2004.
Jedná se zejména o budovy,
které nejsou užívány k bydlení
ani dlouhodobě ke komerčním
účelům. Podporu je možno čerpat
i na zajištění technické ochrany

Obec
do 500 obyvatel
do 1 000 obyvatel
do 10 000 obyvatel
nad 10 000 obyvatel

Max. výše dotace v %
60%
50%
40%
35%

objektů, které má obec v dlouhodobém nájmu nebo u nichž je
správou pověřena obec.
Technickou ochranou se rozumějí zábranné a elektronické prostředky určené k ochraně budov.
Dotace může být poskytnuta
také na projektovou dokumentaci
technické ochrany.
Výše dotace se stanovuje z ceny
zakoupených prvků či dokumentace. Dotace činí podle velikosti
obce 35–60 % z nákupní ceny
zakoupených prvků či dokumentace bez DPH, maximální výše
dotace je však 50 000,- Kč.

Max. výše dotace v Kč
50 000,50 000,50 000,50 000,-

Pravidla naleznete na internetových stránkách kraje v kategorii Právní předpisy kraje.
Jan Murárik, odbor sekretariátu hejtmana, telefon: 564 602 131, e-mail. murarik.j@kr-vysocina.cz

Odbor sekretariátu
hejtmana

Prevence kriminality 2004
– nový grantový program
Fondu Vysočiny
Zastupitelstvo kraje Vysočina schválilo dne 20. 4. 2004 nový
grantový program Prevence kriminality 2004, a to na podporu
specifických programů prevence kriminality. Celkový objem
jeho finančních prostředků činí 1 200 000,- Kč.
Cílem programu je podpora a motivace obcí, nestátních neziskových organizací, škol a školských zařízení v kraji Vysočina při
realizaci specifických programů prevence kriminality na úrovni
primární, sekundární a terciální prevence.
Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit spolufinancování specifických programů prevence kriminality na
všech úrovních, zejména programů sociální prevence, prevence
viktimnosti (souhrn okolností zvyšující pravděpodobnost, že se
osoba stane obětí trestného činu) a programů zaměřených na
pomoc obětem trestných činů.
Grantový program naleznete na internetových stránkách Fondu
Vysočiny – www.fondvysociny.cz.
Jan Murárik, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 564 602 131, e-mail: murarik.j@kr-vysocina.cz

Agenda přechází na Českou
inspekci životního prostředí
Přechod agendy ve věci poplatků za vypouštění odpadních
vod do vod povrchových a poplatků za odebrané množství
podzemní vody na Českou inspekci životního prostředí.
Dne 23. ledna 2004 nabyl účinnosti zákon č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve
znění pozdějších předpisů. Výše
uvedený zákon (tzv. euronovela vodního zákona) zásadním
způsobem upravuje a mění dosavadní právní úpravu v oblasti
vodního hospodářství.
Podle vodního zákona nově stanovuje poplatky za vypouštění
odpadních vod do vod povrchových a poplatky za odebrané
množství podzemní vody Česká
inspekce životního prostředí
(ČIŽP). Na území kraje Vysočina se jedná o územní působnost
oblastních inspektorátů ČIŽP
v Havlíčkově Brodě a v Brně,
oddělení ochrany vod.

Z vodního zákona upozorňujeme
především na následující změny.
Limit zpoplatnění u poplatku z objemu vypouštěných odpadních
vod do vod povrchových se zvýšil
ze 30 000 m3 na 100 000 m3.
U poplatků za odebrané množství podzemní vody obdobně
jako u poplatků za vypouštění
odpadních vod do vod povrchových je odběratel povinen předložit do 15. října kalendářního
roku poplatkové hlášení a do 15.
února kalendářního roku poplatkové přiznání České inspekci
životního prostředí.
Kontakty na OI ČIŽP: OI ČIŽP
Havlíčkův Brod, odd. ochrany
vod, Bělohradská 3304, 580 01
Havlíčkův Brod, tel. 569 469 147,
OI ČIŽP Brno, odd. ochrany
vod, Lieberzeitova 14, 614 00
Brno, tel. 545 545 201.
Radek Zvolánek, odbor lesního a vodního hospodářství
a zemědělství
telefon: 564 602 363, email:
zvolanek.r@kr-vysocina.cz
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Soutěž Zlatý erb 2004 – souhrnné výsledky
Krajské kolo
Na slavnostním ceremoniálu v březnu 2004 proběhlo vyhlášení
výsledků krajského kola soutěže Zlatý erb 2004 o nejlepší webové
stránky a elektronické služby měst a obcí. Ceny předali hejtman
kraje Vysočina František Dohnal, jeho první náměstek Miloš Vystrčil, vedoucí odboru informatiky Petr Pavlinec a Jan Savický z České
vydavatelské pro internet, s. r. o. spolu se zástupci dalších sponzorů.
Děkujeme členům krajské poroty za úsilí, které hodnocení věnovali,
a sponzorům věcných cen za odměny pro vítěze – firmě Autocont,
Česká vydavatelská pro internet, Gordic, Impromat, M-SOFT a VIKI.
Přehled soutěžících v krajském kole dle umístění:
Kategorie města
1. cena: Třebíč (http://www.trebic.cz)
2. cena: Velké Meziříčí (http://www.mestovm.cz)
3. cena: Havlíčkův Brod (http://www.muhb.cz)
4. místo: Jihlava (http://www.jihlava.cz)
5. místo: Nové Město na Moravě (http://www.nmnm.cz)
6. místo: Moravské Budějovice (http://mbudejovice.cz)
7. místo: Polná (http://www.mesto-polna.cz)
8. místo: Svratka (http://www.svratka.cz)
9. místo: Ždírec nad Doubravou (http://www.zdirec.cz)
10. místo: Humpolec (http://www.mesto-humpolec.cz)
11.–14. místo: Náměšť nad Oslavou, Ledeč nad Sázavou, Přibyslav,
Telč
Kategorie obce
1. cena: Okříšky (http://www.okrisky.cz)
2. cena: Dolní Vilémovice (http://www.dolnivilemovice.cz)
3. cena: Kuroslepy (http://www.kuroslepy.cz)
4. místo: Želiv (http://www.obeczeliv.cz)
5. místo: Vojnův Městec (http://www.vojnuvmestec.cz)
6. místo: Stonařov (http://www.stonarov.cz)
7. místo: Hodov (http://www.hodov.cz)
8. místo: Cikháj (http://cikhaj.zde.cz)
9. místo: Vír (http://vir.wz.cz)
10. místo: Velká Losenice (http://www.losenice.cz)
11.–31. místo: Stařeč, Kaliště, Šlapanov, Křižánky, Bobrůvka, Polnička, Kralice nad Oslavou, Vatín, Dlouhá Brtnice, Vilémov, Nové
Veselí, Poděšín, Nové Dvory, Krucemburk, Měřín, Budišov, Sněžné, Heřmanov, Kaliště, Třesov, Bohdalec
Kategorie elektronická služba
1. cena: Ždírec nad Doubravou (http://www.zdirec.cz/jidelna)
– jídelní lístek a internetové a SMS objednávání jídel ve školní
jídelně ZŠ
2. cena: Kuroslepy (http://www.kuroslepy.cz/turistika.php) – podrobné turistické trasy s fotkami
3. cena: Senožaty (http://www.senozaty.cz/cs/gis) – digitální
mapy
4. místo: Nové Veselí – vyhledávání v knižním fondu obecní
knihovny
5. místo: Nové Město na Moravě – blindfriendly verze webu
6. místo: Nové Město na Moravě – přehled ubytování
7. místo: Jihlava – interaktivní mapa
8. místo: Nové Město na Moravě – mapový server
9. místo: Svratka – blindfriendly verze webu
10. místo: Ždírec nad Doubravou – zasílání aktualit
11. – 45. místo: Havlíčkův Brod – SMS infokanál, Ledeč nad Sá-

zavou – diskuzní fórum, Okříšky – rozvod internetu systémem
kabelové televize, Nové Dvory – informace z Obecního úřadu na
mobilní telefon nebo email, Velká Losenice – SMS email info,
Telč – katalog služeb firem, Jihlava – el. podatelna s el. podpisem,
Moravské Budějovice – cyklotrasy, Okříšky – cyklotrasy, Stařeč
– diskuzní fórum, Svratka – webkamery, Jihlava – model náměstí,
Křižánky – obchod, Měřín – diskuzní fórum, Náměšť nad Oslavou
– Náměšťské listy, Poděšín – obecní rozhlas na mobil, Svratka – kalendář akcí, Telč – zasílání aktualit, Okříšky – virtuální prohlídka,
Senožaty – el. podatelna s el. podpisem, Ždírec nad Doubravou
– el. podatelna s el. podpisem, Poděšín – bezdrátový internet, Sněžné – zasílání aktualit, Moravské Budějovice – Zpravodaj MB Listy
Budějovicka, Vír – rozesílání SMS zpráv, Šlapanov – Šlapanovský
občasník, Sněžné – webkamera, Nové Veselí – seznam emailových
adres, Velké Meziříčí – diskusní fórum, Dolní Vilémovice – elektronický servis pro občana, Budišov – animovaná mapa vývoje
obce kategorie historie, Křižánky – on-line seznam připojených
IP, Třesov – animovaná mapa, Telč – evidence přepravy, Bohdalec
– ilustrace
Zvláštní cena krajské poroty – cena veřejnosti:
obec Cikháj (http://cikhaj.zde.cz)
Další informace, složení poroty a podrobný výpis bodů členů poroty naleznete na stránkách soutěže http://zlatyerb.obce.cz v sekci
výsledky krajského kola.
Celostátní kolo
Výsledky celorepublikového kola byly vyhlášeny na 7. ročníku
konference ISSS, která se konala ve dnech 29.–30. března v Hradci
Králové. Dvě ze čtyř hlavních cen putovaly na Vysočinu – oficiální
stránky kraje Vysočina získaly ocenění v evropské soutěži Eurocrest 2004 a obec Okříšky zvítězila v kategorii nejlepší webová
stránka obce!
Cílem Eurocrestu je podobně jako u soutěže Zlatý erb ocenit výjimečné projekty, podporovat vzájemnou výměnu
zkušeností a ohodnotit snahu zástupců místní správy i samosprávy účinně využívat informačních technologií ke
zvyšování kvality a přístupnosti služeb veřejné správy.
Vyhlašovatelem druhého ročníku soutěže Eurocrest je Sdružení
Zlatý erb ve spolupráci s Evropskou komisí a evropskými síťovými
IT projekty, jako je například TeleCities.
Přehled soutěžících v celostátním kole dle umístění:
Kategorie nejlepší webová stránka města:
1. místo: Dačice (http://www.dacice-mesto.cz)
2. místo: Heřmanův Městec (http://www.hermanuv-mestec.cz)
3. místo: Kladno (http://www.mestokladno.cz)
Kategorie nejlepší webová stránka obce:
1. místo: Okříšky – Vysočina, okres Třebíč (http://www.okrisky.cz)
2. místo: Tisá – Ústecký kraj, okres Ústí nad Labem (http://
www.tisa.cz)
3. místo: Mukařov – Středočeský kraj, okres Praha-východ (http:
//www.mukarov.cz)
Kategorie nejlepší elektronická služba:
1. místo a cena AKČR: Hradec Králové – Usnesení volených orgánů; Povodňový plán; MHD a památky; Objednávání návštěvy;
Aktuality, tiskové zprávy, diskuse (http://www.mukarov.cz)
2. místo: Chomutov – Řazení občanů pomocí SMS (http://
www.chomutov-mesto.cz)
3. místo: Kladno Mediaserver (http://media.mestokladno.cz)
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Dále byly uděleny zvláštní ceny:
Zvláštní cena ministra vnitra udělená ministrem vnitra Stanislavem
Grossem za nejlepší bezbariérový přístup na webové stránky při
soutěži Zlatý erb v roce 2004 byla udělena soutěžící obci Stádlec
z Jihočeského kraje, okres Tábor (http://www.stadlec.info).
Cena veřejnosti udělená sdružením BMI při soutěži Zlatý erb v roce
2004 byla udělena soutěžící obci Němčovice z Plzeňského kraje,
okres Rokycany (http://www.nemcovice.cz).
Zvláštní cenu odborné poroty získal Plzeňský kraj (http://www.krplzensky.cz).
Martina Rojková, odbor informatiky
telefon: 564 602 341, e-mail: rojkova.m@kr-vysocina.cz

Na co se nás
často ptáte

Místní poplatek za užívání
veřejného prostranství
– nejčastější chyby
V souvislosti s rozsáhlou novelizací zákona č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, přijímají
obce v současné době nové
obecně závazné vyhlášky na
tomto úseku. Abychom zabránili opakování některých chyb,
se kterými se krajský úřad
při dozorové činnosti setkává,
rádi bychom dnes upozornili
na nejčastější nedostatky zjištěné v oblasti úpravy místního
poplatku za užívání veřejného
prostranství:
1. Vyhláška nerespektuje zákonem stanovená kritéria pro
určení sazby tohoto poplatku.
Základem pro určení sazby je
každý i započatý m2 užívaného
veřejného prostranství a každý
i započatý den užívání. Sazba
činí až 10,- Kč za každý i započatý m2 a každý i započatý den
užívání. Sazbu poplatku nelze
tedy vázat např. na prodejní
stánky různé velikosti apod.
2. Základní sazbu poplatku za
užívání veřejného prostranství
může obec ve stanovených případech zvýšit až na desetinásobek. Jedná se pouze o případy
užívání veřejného prostranství
spočívající v umístění prodejních nebo reklamních zařízení,
lunaparků a jiných atrakcí.
V ostatních případech, tedy
např. i za umístění zařízení

cirkusu, může činit maximální sazba poplatku 10,- Kč.
Pokud jde o využití paušální
sazby, obec má stanovenou
povinnost dohodnout se s jednotlivým poplatníkem o jejím
využití.
3. Vyhláška neurčitě vymezuje
místo, které se rozumí veřejným prostranstvím pro účely
placení poplatku za jeho užívání. Vhodným řešením je zde
např. uvedení názvu, parcelního čísla nebo zákres na mapě
daného katastrálního území
obce, která bude tvořit přílohu
vyhlášky.
4. Vyhláška ve svých závěrečných ustanoveních chybně
stanovuje, že obec může zvýšit nezaplacený poplatek nebo
jeho část až na dvojnásobek či
až o 50 %. Zákon o místních
poplatcích však dává obci
možnost zvýšit nezaplacený
poplatek až na trojnásobek
a toto znění zákona vyhláškou
nelze měnit.
V příštím čísle Zpravodaje se
budeme věnovat místním poplatkům za likvidaci komunálního odpadu.
David Marek, odbor sekretariátu ředitele a krajského
živnostenského úřadu
telefon: 564 602 183, e-mail:
marek.d@kr-vysocina.cz

Novela zákona o pohřebnictví – evidence válečných
hrobů a pietních míst
Krajský úřad kraje Vysočina,
odbor sekretariátu ředitele
a krajského živnostenského
úřadu upozorňuje obce v kraji
Vysočina, že dne 22. 3. 2004
byl ve Sbírce zákonů v částce
č. 40 zveřejněn zákon č. 122
o válečných hrobech a pietních
místech a o změně zákona
č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví
a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 7. 2004.
Tento zákon stanovuje práva
a povinnosti v oblasti péče
o válečné hroby a pietní místa
a působnost orgánů státní správy. Nově stanovuje obecním

úřadům s rozšířenou působností povinnost vést evidenci
válečných hrobů, které jsou
v jejich správním obvodu,
a předávat tuto informaci v zákonem stanoveném termínu
na krajský úřad, který povede
souhrnnou evidenci válečných
hrobů v rámci svého správního
obvodu.
Bližší informace a stručnou metodiku k realizaci tohoto zákona
krajský úřad všem obcím s rozšířenou působností včas předá.
Jaroslava Váchová, odbor
sekretariátu ředitele a krajského
živnostenského úřadu
telefon: 564 602 186, e-mail:
vachova.j@kr-vysocina.cz

Zpravodaj krajského
úřadu získal certifikát
profesionální kvality
Zpravodaj krajského úřadu,
který vám již více než rok
pravidelně zasíláme, získal
certifikát profesionální kvality v soutěži Zlatý středník. Tu
zastřešily PR Klub, časopis
Strategie, Marketingový klub
ČR a Asociace Public Relations Agentur.
Do soutěže bylo přihlášeno celkem 143 firemních publikací. Po
velmi pozitivní zpětné vazbě od
vás, od starostů obcí, v nedávno
pořádané anketě, je toto další
ocenění, které nás nepochybně
povzbudí v naší práci.
Soutěž hodnotí a oceňuje
firemní tištěná periodika a ne-

periodika určená k reprezentaci společnosti či prezentaci
výrobků či služeb vůči zákazníkům, obchodním partnerům
nebo zaměstnancům. Posuzování přihlášených publikací
probíhá v minimálně pětičlenné porotě složené z nezávislých
odborníků. Nikdo z porotců
nesmí hodnotit publikace, na
jejichž přípravě se podílel sám
nebo jeho současný zaměstnavatel.
Radka Burketová, odbor
sekretariátu hejtmana
telefon: 564 602 142, e-mail:
burketova.r@kr-vysocina.cz

Aktuální informace o stavu a sjízdnosti silnic
v kraji Vysočina

Projekt odboru informatiky krajského úřad, který vznikl
ve spolupráci s odborem dopravy a jednotlivými Správami
a údržbami silnic kraje Vysočina

http://doprava.kr-vysocina.cz.
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Zpráva o činnosti oddělení
integrované prevence
Na konci března letošního roku
uplynul jeden rok od podání
prvních žádostí o vydání integrovaného povolení (dále jen
IP) na oddělení integrované
prevence odboru životního
prostředí Krajského úřadu kraje
Vysočina. K 31. 3. 2004, tedy
rok od podání prvních šestnácti
žádostí, bylo na tomto oddělení vydáno IP pro 14 zařízení,
v řízení je v současné době 6
zařízení. Z těchto 20 podaných
žádostí se jedná o 6 skládek
odpadů, 6 průmyslových a 8 zemědělských a potravinářských
zařízení.
Ve spolupráci s provozovateli
byl vypracován harmonogram
podávání dalších žádostí do
roku 2007. V současnosti tento harmonogram zahrnuje 62
zařízení, jejich počet se však
bude rozšiřovat o zařízení
v budoucnu nově vystavěná
a o zařízení, která krajský úřad
ve spolupráci s Českou inspekcí
životního prostředí dodatečně
zařadí. Harmonogram podávání
žádostí byl vypracován z důvo-

du rozložení vyřizování žádostí, aby nedošlo k nahromadění
podávání žádostí v roce 2007.
Cílem je vydání IP všem provozovatelům patřícím do režimu
integrovaného povolení tak, aby
nebyla provozována žádná zařízení bez IP dle Směrnice EU po
30. 10. 2007.
První rok ukázal výhody
i nevýhody tohoto procesu.
K výhodám patří komplexní
(integrované) posouzení vlivu
zařízení na životní prostředí
a sjednocení naší a evropské
legislativy v úseku životního
prostředí. Nevýhodou je dlouhý
proces vydávání IP a omezená
možnost provádění jeho změn.
Zákon je v některých oblastech
nejasný a je nutná jeho novelizace. V těchto dnech je projednávána v senátu novela stavebního zákona, která upravuje
i zákon o IP. Bude-li schválena,
přinese žadateli možnost žádat
o stavební povolení a budovat
technologii a souběžně žádat
o IP, což značně urychlí její
uvedení do provozu.

Počty zařízení spadajících pod režim IPPC dle okresů kraje
Vysočina
z toho již žádost
okres
počet zařízení
o IP podalo
Jihlava
11
5
Havlíčkův Brod
11
4
Pelhřimov
8
5
Žďár nad Sázavou
20
5
Třebíč
12
1
celkem
62
20
Milan Křížek, odbor životního prostředí
telefon 564 602 526, e-mail: krizek.m@kr-vysocina.cz

Volby 2004
Právní a správní oddělení upozorňuje, že v rubrice Volby 2004
byly zveřejněny nové důležité informace týkající se zejména vedení seznamů voličů.
Rubriku najdete na internetových stránkách kraje pod odkazem
> Krajský úřad > Metodická pomoc obcím > Volby 2004.

http://www.kr-vysocina.cz

Odbor regionálního
rozvoje
Grantové schéma na podporu
turistické infrastruktury
Ministerstvo pro místní rozvoj hledá návrhy na podporu turistické infrastruktury v regionech NUTS II Jihovýchod s finanční pomocí ze zdrojů EU a státního rozpočtu ČR v rámci
Národního programu Phare 2003 – část II.
Pokyny pro žadatele jsou dostupné k nahlédnutí: sekretariát
regionální rady NUTS II Jihovýchod, Krajský úřad kraje Vysočina, Žižkova 16, 586 01 Jihlava; pobočka CRR pro NUTS
II Jihovýchod, Obilní trh 7, 602 00 Brno a na internetových
stránkách http://www.crr.cz.
Termín pro předkládání návrhů je 29. červenec 2004 v 16.00 hodin.

Grantové schéma na podporu
podnikatelské infrastruktury
Ministerstvo pro místní rozvoj hledá návrhy na podporu podnikatelské infrastruktury v regionu NUTS II Jihovýchod s finanční pomocí ze zdrojů EU a státního rozpočtu ČR v rámci
Národního programu Phare 2003 – část II.
Pokyny pro žadatele jsou dostupné k nahlédnutí: sekretariát
regionální rady NUTS II Jihovýchod, Krajský úřad kraje Vysočina, Žižkova 16, 586 01 Jihlava; pobočka CRR pro NUTS
II Jihovýchod, Obilní trh 7, 602 00 Brno a na internetových
stránkách http://www.crr.cz.
Termín pro předkládání návrhů je 29. červenec 2004 v 16.00 hodin.
Jiřina Šedová, odboru regionálního rozvoje
telefon: 564 602 545, e-mail:sedova.j@kr-vysocina.cz

Informace
Termíny jednání Rady kraje Vysočina
Rada kraje č. 17/2004 – 11. května 2004
Rada kraje č. 18/2004 – 18. května 2004
Rada kraje č. 19/2004 – 25. května 2004
Rada kraje č. 20/2004 – 1. června 2004
Rada kraje č. 21/2004 – 8. června 2004

Termíny zasedání zastupitelstva kraje Vysočina
Zastupitelstvo kraje č. 3/2004 – 29. června 2004
14. května 2004 – Projekt Občan
10.–12. května 2004 – Návštěva prezidenta Václava Klause
v kraji Vysočina
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Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva kraje
č. 2/2004 konaného dne 20. 4. 2004 v Jihlavě
Usnesení 070/02/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí zprávu o činnosti rady kraje od posledního jednání zastupitelstva kraje.
odpovědnost:, termín:
Návrh byl schválen 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 071/02/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci činnosti krajského úřadu.
odpovědnost:, termín:
Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 072/02/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje poskytuje na základě usnesení
Rady kraje Vysočina 0211/07/2004/RK finanční dotaci obcím Telč, Třebíč a Žďár
nad Sázavou na pomoc s ochranou světového kulturního dědictví ve výši 1 mil. Kč.
Celkovou částku ve výši 3 mil. Kč uvolnit z kapitoly Kultura (§ 3322 Zachování
a obnova kulturních památek) a ukládá krajskému úřadu vyřídit potřebné administrativní náležitosti.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, ekonomický odbor, termín: 30. 4.
2004
Návrh byl schválen 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 073/02/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje volí Ing. Petra Kociána přísedícím Krajského soudu v Brně.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje , termín: 20. 4. 2004
Návrh byl schválen 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 074/02/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dotace organizátorům
kulturních, sportovních a společenských akcí dle materiálu ZK-02-2004-06, př. 1,
z kapitoly Zastupitelstvo kraje, pol. kulturní, společenské a sportovní akce.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický, termín: 20. 4. 2004
Návrh byl schválen 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 075/02/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje prodej dílů „b“
o výměře 178 m2, a „d“ o výměře 59 m2 oddělených geometrickým plánem č. 10650/2003 z pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový
katastr par. č. 292 a sloučených do pozemků par. č. 51/6 a st. par. č. 27 v k. ú. Dolní
Bohušice a obci Světlá nad Sázavou, manželům Iloně a Zdeňkovi Novákovým,
bytem Dolní Bohušice čp. 831, za kupní cenu 41 475,- Kč dodatek č. 33 Zřizovací
listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-02-2004-07, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: květen 2004
Návrh byl schválen 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 076/02/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje darování regulační
stanici na části pozemku par. č. 7305/1 v k. ú. a obci Telč včetně průmyslového rozvodu v délce cca 12 m společnosti Jihomoravská plynárenská, a. s. Brno dodatek č.
3 Zřizovací listiny Střední odborné školy v Telči, nám. Zachariáše z Hradce 2, Telč,
dle materiálu ZK-02-2004-09, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: duben 2004
Návrh byl schválen 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 077/02/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje darování geometrickým plánem pro rozdělení pozemků č. 3397-481/2003 ze dne 13. 1. 2004 nově
odměřeného pozemku par. č. 4085/57 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
161 m2 se všemi součástmi a příslušenstvím v k. ú. a obci Jihlava Statutárnímu
městu Jihlava přijetí daru geometrickým plánem č. 3397-481/2003 ze dne 13. 1.
2004 nově odměřeného pozemku par. č. 4085/53 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 210 m2 se všemi součástmi a příslušenstvím v k. ú. a obci Jihlava od
Statutárního města Jihlava.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: květen 2004
Návrh byl schválen 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 078/02/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje darování části kanalizačního sběrače v areálu Gymnázia Otokara Březiny v Telči městu Telč dodatek
č. 6 Zřizovací listiny Gymnázia Otokara Březiny, Telč, Hradecká 235, dle materiálu
ZK-02-2004-11, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: květen 2004
Návrh byl schválen 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 079/02/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje koupi pozemku par.
č. 40 – lesní pozemek o výměře 126 m2 včetně lesního porostu v k. ú. Křepiny a obci
Řečice od Josefa Kostince, bytem Křepiny 21, za cenu 59 525,- Kč dodatek č. 1
Dětského domova Humpolec dle materiálu ZK-02-2004-12, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: květen 2004
Návrh byl schválen 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 080/02/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dle geometrického
plánu č. 134-355/2003 prodej pozemků par. č. 803/38 – ostatní plocha, silnice o výměře 92 m2 a par. č. 803/39 – ostatní plocha, silnice o výměře 93 m2 v k. ú. Chvojnov
a obci Pelhřimov Tamaře Veselé, bytem Jihlava, Vrchlického 39, za cenu 11 100,- Kč
plus úhradu částky ve výši předpokládané daně z převodu nemovitostí dodatek č.
12 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-02-2004-13,
př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: květen 2004
Návrh byl schválen 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 081/02/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje koupi pozemků
a přijetí daru pozemků dle materiálu ZK-02-2004-14, př. 1, do vlastnictví kraje
Vysočina dodatek č. 13 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle
materiálu ZK-02-2004-14, př. 2 dodatek č. 14 Zřizovací listiny Správy a údržby
silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-02-2004-14, př. 3 dodatek č. 15 Zřizovací listiny
Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-02-2004-14, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: květen 2004
Návrh byl schválen 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 082/02/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje darování pozemků
žadatelům dle materiálu ZK-02-2004-15, př. 1 dodatek č. 16 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-02-2004-15, př. 2 dodatek č. 17 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-02-2004-15, př. 3
dodatek č. 18 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK02-2004-15, př. 4 dodatek č. 19 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov
dle materiálu ZK-02-2004-15, př. 5 dodatek č. 20 Zřizovací listiny Správy a údržby
silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-02-2004-15, př. 6 dodatek č. 21 Zřizovací listiny
Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-02-2004-15, př. 7 dodatek č.
22 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-02-2004-15,
př. 8 dodatek č. 23 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu
ZK-02-2004-15, př. 9 dodatek č. 24 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-02-2004-15, př. 10 dodatek č. 25 Zřizovací listiny Správy
a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-02-2004-15, př. 11.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: květen 2004
Návrh byl schválen 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 083/02/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dle geometrického plánu č. 369-377/2001 prodej pozemku par. č. 2682/7 – ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 1 412 m2 a dílu „j“ o výměře 694 m2 , odděleného z pozemku
vedeného ve zjednodušené evidenci, původ PK par. č. 268 díl 3 a sloučeného do
pozemku par. č. 2682/20 v k. ú. Lukavec u Pacova a obci Lukavec do vlastnictví
Dřevozpracujícího družstva Lukavec za cenu 84 240,- Kč plus úhradu částky odpovídající dani z převodu nemovitostí a znaleckého posudku Dodatek č. 26 Zřizovací
listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov, dle materiálu ZK-02-2004-16, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: květen 2004
Návrh byl schválen 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 084/02/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje prodej pozemků
žadatelům dle materiálu ZK-02-2004-17, př. 1, plus úhradu částky ve výši předpokládané daně z převodu nemovitostí dodatek č. 27 Zřizovací listiny Správy a údržby
silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-02-2004-17, př. 2 dodatek č. 28 Zřizovací listiny
Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-02-2004-17, př. 3 dodatek č.
29 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-02-2004-17,
př. 4 dodatek č. 30 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu
ZK-02-2004-17, př. 5.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: květen 2004
Návrh byl schválen 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 085/02/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje uzavření darovací smlouvy, kterou do majetku kraje přejdou pozemky par. č. 1210/1 o výměře
1 987 m2, par. č. 1210/2 o výměře 520 m2 v k. ú. Vlásenice u Pelhřimova, obec
Pelhřimov, a pozemek par. č. 797 o výměře 7 012 m2 v k. ú. Částkovice, obec
Nová Cerekev, silniční těleso vedoucí po těchto pozemcích včetně všech součástí
a příslušenství dodatek č. 31 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle
materiálu ZK-02-2004-18, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: květen 2004
Návrh byl schválen 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 086/02/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje darování pozemků
par. č. 1029/1 o výměře 773 m2 a par. č. 1029/4 o výměře 3 818 m2 v k. ú. Stanovice
u Nové Cerekve a obci Nová Cerekev obci Nová Cerkev dodatek č. 32 Zřizovací
listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-02-2004-19, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: květen 2004
Návrh byl schválen 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 087/02/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje koupi pozemků par.
č. 532/14 – ostatní plocha, silnice o výměře 30 m2, par. č. 532/23 – ostatní plocha,
silnice o výměře 13 m2, par. č. 532/25 – ostatní plocha, silnice o výměře 64 m2, par.
č. 533/42 – ostatní plocha, silnice o výměře 2 m2 a par. č. 22/2 – zahrada o výměře
2 m2 v k. ú Slavice, obec Třebíč, okres Třebíč, od Miloše Pokorného za dohodnutou
kupní cenu 26 640,- Kč dodatek č. 45 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic
Třebíč dle materiálu ZK-02-2004-20, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: květen 2004
Návrh byl schválen 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 088/02/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje koupi dle geometrického plánu č. 644-86/2002 pozemku par. č. 1331/13 – ostatní plocha, silnice
o výměře 1 009 m2 v k. ú. a obci Okříšky za kupní cenu 50 450,- Kč od firmy GELSO GROUP, a. s., se sídlem v Třebíči, Luční 832 dodatek č. 46 Zřizovací listiny
Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-02-2004-21, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: květen 2004
Návrh byl schválen 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 089/02/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dle geometrického
plánu č. 422-138/2003 koupi pozemků par. č. 1056/4 – ostatní plocha, silnice o výměře 94 m2 a par. č. 1056/5 – ostatní plocha, silnice o výměře 432 m2 v k. ú. Sázava
u Žďáru nad Sázavou a obci Sázava od Ludvíka Rymeše a Emilie Rymešové, oba
bytem Sázava 4, za cenu 26 300,- Kč prodej pozemku par. č. 1057/3 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 56 m2 v k. ú. Sázava u Žďáru nad Sázavou a obci Sázava
Ludvíku Rymešovi a Emilii Rymešové, oba bytem Sázava 4, za cenu 2 800,- Kč
dodatek č. 69 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic ve Žďáru nad Sázavou dle
materiálu ZK-02-2004-23, př. 1 dodatek č. 70 Zřizovací listiny Správy a údržby
silnic ve Žďáru nad Sázavou dle materiálu ZK-02-2004-23, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: květen 2004
Návrh byl schválen 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 090/02/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje prodej pozemku
par. č. st. 147 – zastavěná plocha o výměře 439 m2 a stavbu objektu bydlení č. p. 61
na pozemku par. č. st. 147 v k. ú. a obci Dolní Rožínka Aloisu Crhákovi, bytem
Brno, Hejrovského 9, č. p. 609, za cenu 650 000,- Kč dodatek č. 4 Zřizovací listiny
Střední odborné školy a Středního odborného učiliště lesnického, dopravního a služeb, Nové Město na Moravě, Na Bělisku 295, dle materiálu ZK-02-2004-24, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: červenec 2004
Návrh byl schválen 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 091/02/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje darování geometrickým plánem pro rozdělení pozemků č. 297-181/2003 ze dne 10. 11. 2003
nově oddělených pozemků par. č. 1525/26 – ostatní plocha, silnice o výměře 7 m2,
par. č. 1525/28 – ostatní plocha, silnice o výměře 16 m2 a par. č. 1525/29 – ostatní
plocha, silnice o výměře 63 m2, vše v k. ú. a obci Rožná obci Rožná přijetí daru
geometrickým plánem č. 297-181/2003 ze dne 10. 11. 2003 odděleného pozemku
par. č. 1525/27 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 58 m2 v k. ú. a obci
Rožná od obce Rožná dodatky č. 71 a 72 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic
Žďár nad Sázavou dle materiálů ZK-02-2004-25, př. 1 a př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: květen 2004
Návrh byl schválen 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 092/02/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje koupi 21 ks dešťových vpustí na silnici III/3559 v průjezdním úseku obce Újezd od obce Újezd za
cenu 326 517,- Kč dodatek č. 73 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad
Sázavou dle materiálu ZK-02-2004-26, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: květen 2004
Návrh byl schválen 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 093/02/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje nabytí pozemků pro
stavbu „II/353 Velký Beranov obchvat“ v rozsahu dle materiálu ZK-02-2004-27, př.
1, za ceny pro pozemky pod silnicemi stanovené podle vyhlášky o oceňování majetku platné ke dni nabytí pozemků a cenu porostů stanovenou podle tohoto předpisu
nebo bezúplatným převodem.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 2004–2005
Návrh byl schválen 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 094/02/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje přijetí daru pozemku par. č. 2259/195 – ostatní plocha o výměře 32 m2 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
od města Havlíčkův Brod do vlastnictví kraje Vysočina dodatek č. 1 Zřizovací
listiny Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě dle materiálu ZK-02-200429, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: květen 2004
Návrh byl schválen 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 095/02/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje nabytí nemovitého
majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví
kraje Vysočina dle materiálu ZK-02-2004-30, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: červen 2004
Návrh byl schválen 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 096/02/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje revokuje usnesení č. 026/01/
2004/ZK ze dne 17. 2. 2004 a schvaluje dodatek č. 3 Zřizovací listiny Středního
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odborného učiliště zemědělského, Velké Meziříčí, Hornoměstská 35, dle materiálu
ZK-02-2004-22, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 20. 4. 2004
Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 097/02/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje zmocňuje radu kraje schválením
změny cen nabývaných nemovitostí pro silniční stavby silnic II. a III. třídy v případech, kdy nebude možné dosáhnout dohody o ceně vykupovaných nemovitostí
schválené zastupitelstvem kraje.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 20. 4. 2004
Návrh byl schválen 33 hlasy, proti 5, zdrželi se 4.
Usnesení 098/02/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje prodej budovy
občanské vybavenosti čp. 764 na pozemku st. par. č. 1996 a pozemků st. par. č. 1996
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 185 m2 a par. č. 909/15 zahrada o výměře
164 m2 v k. ú. a obci Třebíč JUDr. Evě Hrbáčkové, advokátce v Třebíči, za kupní
cenu 3 510 000,- Kč prodej budovy technické vybavenosti čp. 989 na pozemku st.
par. č. 5782 a pozemků st. par. č. 5782 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 463 m2,
par. č. 1805/15 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 571 m2, par. č. 1805/17
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 541 m2 a par. č. 1805/18 ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 80 m2 v k. ú. a obci Třebíč společnosti Třebíčská tepelná společnost, s. r. o., se sídlem v Třebíči, za kupní cenu 4 520 000,-Kč. V případě
neuzavření kupní smlouvy s uvedeným zájemcem nastupuje na jeho místo druhý
v pořadí vzešlý z výběrového řízení, tj. firma VELAX, spol. s r. o., se sídlem v Třebíči s nabídnutou cenou 4 500 000,- Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: květen 2004
Návrh byl schválen 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 099/02/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje prodej budovy
občanské vybavenosti č. p. 1 na pozemku st. par. č. 1 a pozemků st. par. č. 1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 3 532 m2 a par. č. 9 ostatní plocha, zeleň o výměře
45 735 m2 vše v k. ú. a obci Herálec za kupní cenu 20 000 000,- Kč společnosti Futura Investment, a. s., Litomyšl, M. Kuděje 321, IČ 26721520; v případě neuzavření
kupní smlouvy s uvedeným zájemcem nastupuje na jeho místo druhý v pořadí vzešlý
z výběrového řízení, tj. podílový spoluvlastník s podílem každý ideální – p. Jaroslav
Konvalina, bytem Havlíčkův Brod, Trocnovská 1633 a společnost URTIKA CR, s. r.
o., Chelčického 8, Praha, IČ 25932284 s nabídnutou cenou 19 950 000,- Kč zřízení
předkupního práva k prodávaným nemovitostem jako práva věcného zapisující se
do katastru nemovitostí pro jakékoli zcizení prodávaných nemovitostech po dobu 3
let ode dne právních účinků vkladu z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím
a kupujícím.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: červen 2004
Návrh byl schválen 30 hlasy, proti 7, zdržel se 6.
Usnesení 100/02/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje záměr převodu věcí ve
vlastnictví kraje Vysočina, které jsou svěřeny zřizovací listinou do správy příspěvkové organizaci kraje s názvem Dětská odborná léčebna Počátky, nebo je organizace
užívá na základě nájemní smlouvy, práv a závazků této organizace do vlastnictví
města Počátky.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, termín: 2004
Návrh byl schválen 33 hlasy, proti 3, zdrželo se 5.
Usnesení 101/02/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje přijetí daru budovy
občanské vybavenosti bez čp./če. postavené na pozemku par. č. st. 4 569, pozemku
par. č. st. 4 569, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 3 676 m2, budovy bydlení bez
čp./če. postavené na pozemku par. č. st. 4 570, pozemku par. č. st. 4 570, zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 124 m2 a pozemku par. č. 2 390 ostatní plocha o výměře
17 246 m2, vše v k. ú. a obci Třebíč, od města Třebíč do vlastnictví kraje Vysočina
rozpočtové opatření spočívající v použití části dotace ze státního rozpočtu poskytnuté kraji v důsledku situace vzniklé neschválením novely zákona o rozpočtovém
určení daní z rezervy kapitoly Nemovitý majetek ve výši 21 000 tis. Kč na realizaci
akce SPŠ, SOU stavební a OU Třebíč – rekonstrukce ZŠ Kubišova, § 3123 Střední
odborná učiliště a učiliště.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 20. 4. 2004
Návrh byl schválen 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 102/02/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje zamítá žádost obce Strážek
o poskytnutí dotace na úhradu odebrané upravené vody od Vodárenské společnosti,
a. s., Žďár nad Sázavou a dotace na řešení situace kolem plynofikace místní části
Mitrov a ukládá krajskému úřadu obec o zamítnutí žádosti vyrozumět.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 27. 4. 2004
Návrh byl schválen 34 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 103/02/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje zamítá žádost obce Unčín
o poskytnutí finančního příspěvku na koupi nemovitosti a ukládá krajskému úřadu
obec o zamítnutí žádosti vyrozumět a informovat ji o možnostech využití dotací
z Programu obnovy vesnice.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor regionálního rozvoje, termín: duben 2004
Návrh byl schválen 35 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 104/02/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje zamítá žádost obce Obrataň
o poskytnutí dotace ve výši 3 mil. Kč na dofinancování stavby obecní budovy
a ukládá krajskému úřadu žadatele o zamítnutí žádosti vyrozumět.
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odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 4. 2004
Návrh byl schválen 33 hlasy, proti 0, zdrželi se 3.
Usnesení 105/02/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí vzdání se
odměny Jiřího Pospíšila, bytem Tomáškova 4664/16, Jihlava, za výkon funkce člena
Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina dle materiálu ZK-02-2004-37, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 20. 4. 2004
Návrh byl schválen 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 106/02/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje poskytnutí finanční
půjčky ve výši 50 mil. Kč z prostředků Fondu strategických rezerv kraje pro nejvíce
zadlužené nemocnice zřizované krajem k řešení neuhrazených závazků po lhůtě
splatnosti nad 180 dnů (360 dnů) rozdělení finanční půjčky pro Nemocnici Havlíčkův Brod, Nemocnici Jihlavu a Nemocnici Třebíč dle materiálu ZK-02-2004-38, př.
1 a ukládá ředitelům Nemocnice Havlíčkův Brod, Nemocnice Jihlava a Nemocnice
Třebíč: 1. finanční půjčku přednostně použít k mimosoudnímu vyrovnání v případech, kdy věřitel uplatňuje ručení po státu nebo kraji nebo k úhradě závazků po lhůtě
splatnosti, které jsou předmětem žalob nebo návrhů na konkurzy, a dále k úhradě
závazků po lhůtě splatnosti nad 180 dnů (u Nemocnice Jihlava nad 360 dnů),
2. finanční půjčku splácet na účet kraje ve formě 12 pravidelných měsíčních splátek
ve výši dle materiálu ZK-02-2004-38, př. 1, s úhradou první splátky nejpozději do
31. 7. 2004.
odpovědnost: ředitelé nemocnic Havlíčkův Brod, Jihlava a Třebíč
termín: do 30. 6. 2005
Návrh byl schválen 36 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Usnesení 107/02/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje závěrečný účet
kraje za rok 2003 včetně návrhu na rozdělení přebytku hospodaření dle materiálu
ZK-02-2004-39, př. 1 povýšení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, Nespecifikovaná
rezerva, § 6409 o částku 61 747,6 tis. Kč a současně použití prostředků z Nespecifikované rezervy v celkové výši 63 150 tis. Kč ve dle materiálu ZK-02-2004-39, př. 1
a vyjadřuje souhlas s hospodařením kraje za rok 2003 bez výhrad.
odpovědnost: rada kraje, termín: 20. 4. 2004
Návrh byl schválen 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 108/02/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu kraje v období leden–březen 2004 dle materiálu ZK-02-2004-86, př. 1
odpovědnost: odbor ekonomický, termín: 20. 4. 2004
Návrh byl schválen 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 109/02/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje poskytnutí peněžitého
daru České republice – Katastrálnímu úřadu pro Vysočinu ve výši 1,5 mil. Kč za
účelem vybudování skladovacích prostor v sídle obdarovaného; peněžitý dar bude
obdarovanému poskytnut po zpětvzetí žádosti o převod příslušnosti hospodaření
k části pozemku par. č. 3 937 – zastavěná plocha a nádvoří a k budově – jiné stavbě
bez č.p./č.e. na pozemku par. č. 3 937 v k. ú. a obci Jihlava.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: květen 2004
Návrh byl schválen 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 110/02/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Zásady dle materiálu ZK-02-2004-40, př. 1 poskytnutí příspěvku Krajskému sdružení hasičů ČMS
ve výši 904 tis. Kč (kapitola Požární ochrana a IZS, § 5512) na okrskové a okresní
soutěže a krajské soutěže dle Přílohy č. 2 Zásad, v souladu s ustanovením § 36, písm.
c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění příspěvky
obcím v celkové výši 4 296 tis. Kč (kapitola Požární ochrana a IZS, § 5512) na rozvoj
akceschopnosti jednotek SDH obcí zařazených do plošného pokrytí kraje Vysočina,
schváleného Ministerstvem vnitra generálním ředitelstvím HZS ČR dle přílohy
č. 1 Zásad, v souladu s ustanovením § 27 odst. 2 písm. b) bod 2 zákona č. 237/2000
Sb., kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších
předpisů.
odpovědnost: předseda Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina, termín: 20. 4.
2004
Návrh byl schválen 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 111/02/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje zamítá žádost obce Stáj o příspěvek na pořízení hasičské stříkačky PS12.
odpovědnost: P. Maslák, předseda Bezpečnostní komise rady kraje, termín: 20. 4.
2004
Návrh byl schválen 35 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 112/02/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje v souladu s ustanovením § 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 výdaje a akceschopnost v celkové fin. částce 1 125 000,- Kč
z kapitoly Požární ochrana a IZS, ORJ 1500, § 5512 na pohotovost JPO II na rok
2004 dle materiálu ZK-02-2004-42, př. 1.
odpovědnost: předseda Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina
termín: 20. 4. 2004
Návrh byl schválen 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 113/02/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
Roční zprávu o stavu požární ochrany kraje Vysočina za rok 2003 dle materiálu
ZK-02-2004-43, př. 1, kterou projednalo v souladu s usnesením § 27, odst. 2, písm. a)
zákona č. 237/2000 Sb., kterým se mění zákon 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve
znění pozdějších předpisů.
odpovědnost: Pavel Maslák; HZS kraje Vysočina, termín: 20. 4. 2004
Návrh byl schválen 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 114/02/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje poskytnutí finančního příspěvku obci Mohelno ve výši 50 tis. Kč povýšení kapitoly Požární ochrana
a IZS, § 5299 o částku 50 tis. Kč snížením nespecifikované rezervy, § 6409 Ostatní
činnosti jinde nezařazené o tuto částku.
odpovědnost: předseda Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina, ekonomický
odbor, termín: 20. 4. 2004
Návrh byl schválen 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 115/02/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje poskytnutí finančního
příspěvku obci Unčín ve výši 350 tis. Kč z kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409
Ostatní činnosti j. n. (nespecifikovaná rezerva) do kapitoly Požární ochrana a IZS,
ORJ 1500, § 5299 na financování odstraňování následků povodňových škod.
odpovědnost: předseda Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina, ekonomický
odbor, termín: 20. 4. 2004
Návrh byl schválen 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 116/02/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení „Pravidel
pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v kraji Vysočina“
dle materiálu ZK-02-2004-46, př. 1 a bere na vědomí Vstupní analýzu prevence
kriminality v kraji Vysočina dle materiálu ZK-02-2004-46, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: duben 2004
Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 117/02/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje přidělení dotace
městu Třebíč, určené ZUŠ Třebíč, Masarykovo nám. 12, ve výši 6 tis. Kč z kapitoly
Školství, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání, na realizaci krajského kola soutěže
vyhlašované MŠMT „Evropa ve škole“.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: duben–květen 2004
Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 1, zdržel se 0.
Usnesení 118/02/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje přidělení dotace městu
Jihlava určené pro ZŠ Jihlava, Demlova 32, ve výši 40 tis. Kč z kapitoly Školství,
§ 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání, na realizaci soutěže „Hrátky“ dle tabulky 2
materiálu ZK-02-2004-48, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: duben–květen 2004
Návrh byl schválen 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 119/02/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dotaci obcím určenou
na krytí přímých neinvestičních výdajů pro školy, předškolní a školská zařízení jimi
zřizované dle materiálu ZK-02-2004-49, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: květen 2004
Návrh byl schválen 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 120/02/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 2 Zřizovací
listiny příspěvkové organizace Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie, Velké
Meziříčí, U Světlé 36, dle materiálu ZK-02-2004-50, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: do 20 dnů od schválení
zastupitelstvem zaslat dodatek škole
Návrh byl schválen 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 121/02/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 5 Zřizovací
listiny příspěvkové organizace Střední odborné učiliště řemesel a služeb, Moravské
Budějovice, Tovačovského sady 79, dle materiálu ZK-02-2004-51, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: do 20 dnů od schválení
zastupitelstvem zaslat dodatek škole
Návrh byl schválen 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 122/02/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 4 Zřizovací
listiny příspěvkové organizace Střední odborné učiliště řemesel, Třebíč, Demlova
890, dle materiálu ZK-02-2004-52, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: do 20 dnů od schválení
zastupitelstvem zaslat dodatek škole
Návrh byl schválen 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 123/02/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 3 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslová škola, Střední odborné
učiliště a Odborné učiliště stavební, Třebíč, Kubišova 1214/9, dle materiálu ZK-022004-53, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: do 20 dnů od schválení
zastupitelstvem zaslat dodatek škole
Návrh byl schválen 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 124/02/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 6 Zřizovací
listiny příspěvkové organizace Vyšší odborná škola, Gymnázium, Střední sklářská
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škola, Střední odborné učiliště a Odborné učiliště, Světlá nad Sázavou, Sázavská
547, dle materiálu ZK-02-2004-54, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: do 20 dnů od schválení
zastupitelstvem zaslat dodatek škole
Návrh byl schválen 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 125/02/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje účelovou dotaci
městu Jihlava na úhradu provozních nákladů SPC při Speciální mateřské škole pro
děti s více vadami Jihlava, Demlova 28, ve výši 183 tis. Kč navýšení rozpočtu kapitoly Školství, § 3112 o částku 183 tis. Kč snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje,
nespecifikovaná rezerva, § 6409, za účelem dotace na úhradu provozních nákladů
SPC při Speciální mateřské škole pro děti s více vadami Jihlava, Demlova 28.
odpovědnost: OŠMS, termín: do konce dubna odeslat dotaci městu
Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 126/02/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje zamítá žádost Města Moravské
Budějovice o poskytnutí finančního příspěvku na školní autobus určený pro svoz
a rozvoz dětí ze zrušené MŠ Vesce do Moravských Budějovic a ukládá krajskému
úřadu žadatele o zamítnutí žádosti vyrozumět.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: duben 2004
Návrh byl schválen 26 hlasy, proti 5, zdrželo se 8.
Usnesení 127/02/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Výroční zprávu o stavu koncepce a rozvoje sítě a o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji
Vysočina za školní rok 2002/2003 a kalendářní rok 2003 dle materiálů ZK-02-200457, př. 1, př. 2, př. 3, př. 4 a př. 5.
odpovědnost: OŠMS, termín: do konce dubna zveřejnit výroční zprávu na webových stránkách kraje
Návrh byl schválen 30 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 128/02/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje poskytnutí dotace
městu Chotěboř ve výši 200 tis. Kč na pořízení územně plánovacích podkladů pro
území obce s rozšířenou působností z kapitoly Územní plánování v rámci modelového prověřování podoby územně analytických podkladů podle nového stavebního
zákona.
odpovědnost: odbor ÚPSŘ, termín: do 31. 12. 2004
Návrh byl schválen 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 129/02/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí aktualizovaný
Profil Programu rozvoje kraje Vysočina a ukládá odboru regionálního rozvoje
předložení další aktualizace Profilu Programu rozvoje kraje Vysočina na zasedání
zastupitelstva kraje v říjnu 2004.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: říjen 2004
Návrh byl schválen 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 130/02/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje přidělení dotací
v rámci Programu obnovy venkova 2004 – dotační titul 1–6 – dle materiálu ZK-022004-60, př. 1upr1, za podmínky, že u žadatele ukazatel dluhové služby nepřesáhl
15 % k 31. 12. 2003 vzor smlouvy o poskytnutí podpory v rámci Programu obnovy
venkova 2004 dle materiálu ZK-02-2004-60, př. 2.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 20. 4. 2004
Návrh byl schválen 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 131/02/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje transformaci zdravotnické záchranné služby dle materiálu ZK-02-2004-61, př. 1 a bere na vědomí
harmonogram etap transformace dle materiálu ZK-02-2004-61, př. 2upr1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, termín: v průběhu roku
2004–2005
Návrh byl schválen 24 hlasy, proti 1, zdržel se 8.
Usnesení 132/02/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje použití finančních
prostředků v celkové výši 100 000 tis. Kč na financování nezbytných havarijních
oprav, minulých splátek a pořízení investic krajských nemocnic a ukládá radě kraje
zabezpečit změnu závazných ukazatelů příspěvků na provoz a dotace na investice
krajem zřizovaných nemocnic v souladu s návrhem vyjmenovaných strojních
a stavebních investic a splátek uvedených ve 3. a 5. sloupci materiálu ZK-02-200462, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, termín: 30. 4. 2004
Návrh byl schválen 33 hlasy, proti 1, zdržel se 0.
Usnesení 133/02/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje poskytnutí dotace
obci Tasov na podporu realizace projektu Mezinárodní výukové centrum hmatového
modelování v Tasově ve výši 50 % skutečných nákladů hrazených z rozpočtu obce
Tasov na realizaci tohoto projektu, maximálně do výše 340 tisíc Kč, dle materiálu
ZK-02-2004-63 zvýšení kapitoly Kultura, § 3319 Ostatní záležitosti kultury o částku 340 000 Kč za účelem poskytnutí dotace obci Tasov na podporu realizace projektu Mezinárodní výukové centrum hmatového modelování v Tasově dle materiálu
ZK-02-2004-63, snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, nespecifikovaná rezerva,
§ 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené o tuto částku.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče a ekonomický odbor
termín: duben 2004
Návrh byl schválen 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 134/02/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje převod činnosti
střediska zdravotnické záchranné služby v Pelhřimově z Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, na Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, k 1. 7. 2004 s tím, že dle ustanovení § 249 zákoníku práce dochází
k přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů zaměstnanců Nemocnice
Pelhřimov, pracujících ve středisku zdravotnické záchranné služby dodatek č.
2 Zřizovací listiny Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-02-2004-64, př. 1 dodatek č. 2 Zřizovací listiny Územního střediska záchranné
služby Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2004-64, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, termín: 30. 6. 2004
Návrh byl schválen 29 hlasy, proti 0, zdržel se 4.
Usnesení 135/02/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Pravidla podpory
sociálních služeb v kraji Vysočina pro rok 2004 dle materiálu ZK-02-2004-65upr1,
př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, termín: červen 2004
Návrh byl schválen 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 136/02/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje poskytnutí dotací
na provozování azylových domů a domovů důchodců dle materiálu ZK-02-2004-88,
př. 1 snížení rozpočtu výdajů u kapitoly Sociální věci, ORJ 5000, § 4399 Ostatní
záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, pol. 5901, UZ 98357 o částku
4 241 196 Kč zvýšení rozpočtu výdajů u kapitoly Sociální věci, ORJ 5000, § 4341
Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým, UZ
98357 o částku 670 000 Kč, § 4333 Domovy-penziony pro matky s dětmi, UZ 98357
o částku 870 000 Kč, § 4316 Domovy důchodců, UZ 98357 o částku 2 701 196 Kč.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, termín: 20. 4. 2004
Návrh byl schválen 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 137/02/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje v souladu s § 628
zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, darování
movitého majetku ve správě Domova důchodců Třebíč manž. Curieových, příspěvková organizace, do vlastnictví Diakonie ČCE – středisko Myslibořice, dle materiálu
ZK-02-2004-66, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, termín: květen 2004
Návrh byl schválen 29 hlasy, proti 0, zdržel se 3.
Usnesení 138/02/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje převod dopravní
zdravotní služby z činnosti Zdravotnické záchranné služby Nové Město na Moravě,
příspěvkové organizace, na Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, k 1. 7. 2004 s tím, že dle ustanovení § 249 zákoníku práce dochází k přechodu
práv a povinností z pracovněprávních vztahů zaměstnanců, vykonávajících tuto
činnost u Zdravotnické záchranné služby Nové Město na Moravě dodatek č. 1
Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2004-67, př. 1 dodatek č. 1 Zřizovací listiny
Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-022004-67, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, termín: 30. 6. 2004
Návrh byl schválen 29 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 139/02/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje plán činnosti finančního výboru na rok 2004 dle materiálu ZK-02-2004-68, př. 1.
odpovědnost: předseda finančního výboru, termín: 20. 4. 2004
Návrh byl schválen 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 140/02/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje úpravu Statutu Fondu
Vysočiny dle materiálu ZK-02-2004-69, př. 1 a úpravu Zásad pro poskytování podpory z Fondu Vysočiny dle materiálu ZK-02-2004-69, př. 2upr1.
odpovědnost: T. Hermann, termín: 20. 4. 2004
Návrh byl schválen 26 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 141/02/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje závěrečnou zprávu
o čerpání podpory z Fondu Vysočiny dle materiálu ZK-02-2004-70, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, T. Hermann, termín: 20. 4. 2004
Návrh byl schválen 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 142/02/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje poměrné rozdělení
prostředků Fondu Vysočiny v roce 2004 dle materiálu ZK-02-2004-71, př. 2upr1.
odpovědnost: T. Hermann, garanti GP, termín: 20. 4. 2004
Návrh byl schválen 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 143/02/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení grantového
programu „Webové stránky měst a obcí II“ dle materiálu ZK-02-2004-72, př. 1,
jmenuje řídicí výbor grantového programu „Webové stránky měst a obcí II“ ve
složení: KSČM – Pavel Kalabus, František Náhončík; ČSSD – Dušan Horváth, Petr
Kocián; SNK – Zbyněk Grepl, Jiří Antonů; ODS – Jaroslav Makovec, Dušan Novotný; 4K – Stanislav Kropáček Františka Dohnala (4K), předsedou řídicího výboru
grantového programu „Webové stránky měst a obcí II“; Petra Pavlince s právem
poradním a Martinu Rojkovou s právem hlasovacím jako garanty řídicího výboru
grantového programu „Webové stránky měst a obcí II“ a pověřuje radu kraje, aby
v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor informatiky, termín: 20. 4. 2004
Návrh byl schválen 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 144/02/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení grantového
programu „Obce na síti IV“ dle materiálu ZK-02-2004-73, př. 1, jmenuje řídicí výbor grantového programu „Obce na síti IV“ ve složení: KSČM – Jarmila Bambasová,
Vlastimila Kašíková; ČSSD – Dušan Horváth, Petr Kocián; SNK – Zbyněk Grepl,
Jiří Antonů; ODS – Jaroslav Makovec, Dušan Novotný; 4K – Stanislav Kropáček
Františka Dohnala (4K) předsedou řídicího výboru grantového programu „Obce na
síti IV“ Petra Pavlince s právem poradním a Martinu Rojkovou s právem hlasovacím jako garanty řídicího výboru grantového programu „Obce na síti IV“ a pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor informatiky, termín: 20. 4. 2004
Návrh byl schválen 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 145/02/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení grantového
programu „GIS III“ dle materiálu ZK-02-2004-74, př. 1, jmenuje řídicí výbor
grantového programu „GIS III“ ve složení: KSČM – Zdeněk Lecjaks, Vladimír Hrabal; ČSSD – Dušan Horváth, Petr Kocián; SNK – Zbyněk Grepl, Jiří Antonů; ODS
– Jaroslav Makovec, Dušan Novotný; 4K – Stanislav Kropáček Františka Dohnala
(4K) předsedou řídicího výboru grantového programu „GIS III“ Petra Pavlince
s právem poradním a Jiřího Hiesse s právem hlasovacím jako garanty řídicího výboru grantového programu „GIS III“ a pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace
člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor informatiky, termín: 20. 4. 2004
Návrh byl schválen 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 146/02/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení grantového
programu na podporu výstavby a údržby sportovních a tělovýchovných zařízení na
území kraje Vysočina s názvem „SPORTOVIŠTĚ 2004“ dle materiálu ZK-02-200475, př. 1, jmenuje řídicí výbor grantového programu „SPORTOVIŠTĚ 2004“ ve
složení: KSČM – Milan Havlíček, Jan Slámečka; ČSSD – Miroslav Švihálek;
SNK – Miloš Jelínek, Josef Krška; ODS – Stanislav Mastný, Jaroslav Ptáček; 4K
– Jiří Vondráček, Roman Hejduk Ladislava Péťu (ČSSD) předsedou řídicího
výboru grantového programu „SPORTOVIŠTĚ 2004“ Vilibalda Prokopa s právem
hlasovacím a Petra Horkého s právem poradním jako garanty řídicího výboru
grantového programu „SPORTOVIŠTĚ 2004“ a pověřuje radu kraje, aby v případě
rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: 20. 4. 2004
Návrh byl schválen 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 147/02/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení grantového
programu na podporu obnovy vybavení letních táborů s názvem „TÁBORY 2004“
dle materiálu ZK-02-2004-76, př. 1, jmenuje řídicí výbor grantového programu
„TÁBORY 2004“ ve složení: KSČM – Jiří Němec, Ladislav Nováček; ČSSD – Petr
Krčál, Dagmar Zvěřinová; SNK – Václav Hrobský, Ivana Štrossová; ODS – Miloš
Vystrčil, Petr Tomáš; 4K – Pavel Pípal Jaroslava Sochora (4K) předsedou řídicího
výboru grantového programu „TÁBORY 2004“ Jana Burdu s právem hlasovacím
a Kláru Sotonovou s právem poradním jako garanty řídicího výboru grantového
programu „TÁBORY 2004“ a pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena
řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: 20. 4. 2004
Návrh byl schválen 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 148/02/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení grantového
programu „CIZÍ JAZYKY – BRÁNA K NOVÉMU POZNÁNÍ“ na podporu výuky
cizích jazyků dle materiálu ZK-02-2004-77, př. 1, jmenuje řídicí výbor grantového
programu „CIZÍ JAZYKY – BRÁNA K NOVÉMU POZNÁNÍ“ ve složení: KSČM
– Blanka Vyhnalíková, Milan Plodík; ČSSD – Dagmar Nejedlá, Jindřiška Zápotočná; SNK – Vladimír Nahodil, Otto Ondráček; ODS – Otakar Benc; 4K – Klára
Keslová, Barbora Bohdálková Milana Šmída (ODS) předsedou řídicího výboru
grantového programu „CIZÍ JAZYKY – BRÁNA K NOVÉMU POZNÁNÍ“ Miroslava Pecha s právem hlasovacím a Albína Loulu s právem poradním jako garanty
řídicího výboru grantového programu „CIZÍ JAZYKY – BRÁNA K NOVÉMU
POZNÁNÍ“ a pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru
jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OŠMS, termín: do konce dubna zveřejnit výzvu
Návrh byl schválen 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 149/02/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení grantového programu „LIDSKÉ ZDROJE VE FIRMÁCH“ na podporu rozvoje struktur
celoživotního vzdělávání dle materiálu ZK-02-2004-78, př. 1, jmenuje řídicí výbor
grantového programu „LIDSKÉ ZDROJE VE FIRMÁCH“ ve složení: KSČM
– Miroslav Bišof, Bohumil Kotlán; ČSSD – Josef Mička, Libor Joukl; SNK – Viktor
Wölfl, Jiří Černý; ODS – Jaroslav Doležal, Vladislav Nechvátal; 4K – Petr Kesl
Tomáše Hermanna (HB, 4K) předsedou řídicího výboru grantového programu
„LIDSKÉ ZDROJE VE FIRMÁCH“ Zdeňka Navrátila s právem hlasovacím
a Albína Loulu právem poradním jako garanty řídicího výboru grantového programu
„LIDSKÉ ZDROJE VE FIRMÁCH“ a pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace
člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OŠMS, termín: zveřejnit výzvu do konce dubna
Návrh byl schválen 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 150/02/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení grantového programu „ROZVOJ VESNICE 2004“ na obnovu a rozvoj místních částí měst
a místních částí obcí Vysočiny dle materiálu ZK-02-2004-79, př. 1, jmenuje řídicí
výbor grantového programu „ROZVOJ VESNICE 2004“ ve složení: KSČM – Zde-
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něk Dobrý, Josef Zahradník; ČSSD – Petr Pospíchal, Petr Piňos; SNK – Zdeněk
Jirsa; ODS – Vladimír Šmerda, Jan Nekula; 4K – Jaromír Černý, Jiří Holub Marii
Černou (SNK) předsedkyní řídicího výboru grantového programu „ROZVOJ VESNICE 2004“ Mgr. Dušana Vichra s právem hlasovacím a Luďka Hrůzu s právem
poradním jako garanty řídicího výboru grantového programu „ROZVOJ VESNICE
2004“ a pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 20. 4. 2004
Návrh byl schválen 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 151/02/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení grantového
programu „ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – ZDROJ BOHATSTVÍ VYSOČINY 2004“
na podporu projektů v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty, dle
materiálu ZK-02-2004-80, př. 1upr1, jmenuje řídicí výbor grantového programu
„ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – ZDROJ BOHATSTVÍ VYSOČINY 2004“ ve složení:
KSČM – Václav Štěpán, Ivo Novotný; ČSSD – Zdeněk Smutný; SNK – Pavel Vosátka, Pavel Gregor; ODS – Jiří Jež ml., Vítězslav Jonáš; 4K – Václav Kodet, Michal
Zrůst Vladimíra Dolejše (HB, ČSSD) předsedou řídicího výboru grantového
programu „ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – ZDROJ BOHATSTVÍ VYSOČINY 2004“
Pavla Hájka s právem hlasovacím a Evu Navrátilovou s právem poradním, jako
garanty řídicího výboru grantového programu „ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – ZDROJ
BOHATSTVÍ VYSOČINY 2004“ a pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace
člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor životního prostředí, termín: 20. 4. 2004
Návrh byl schválen 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 152/02/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení grantového
programu „Čistá voda 2004“ na podporu projektů v oblasti zásobování pitnou vodou
a odvádění a čištění odpadních vod dle materiálu ZK-02-2004-81, př. 1upr1, jmenuje
řídicí výbor grantového programu „Čistá voda 2004“ ve složení: KSČM – Zdeněk
Dobrý, Jan Musil; ČSSD – Jaroslav Trnka, Václav Rychnovský; SNK – Jan Kadlec,
Jan Lapeš; ODS – Jan Štefáček; 4K – Josef Kodet, Petr Škarabela Iva Rohovského
(ZR, ODS) předsedou řídicího výboru grantového programu „Čistá voda 2004“
Jaroslava Mikynu s právem hlasovacím a Petra Bureše s právem poradním jako
garanty řídicího výboru grantového programu „Čistá voda 2004“ a pověřuje radu
kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 20. 4. 2004
Návrh byl schválen 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 153/02/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení grantového
programu na podporu projektů v oblasti zemědělství s názvem „Zemědělské projekty 2004 II“ dle materiálu ZK-02-2004-82, př. 1, jmenuje řídicí výbor grantového
programu ve složení: KSČM – Bohumil Kotlán, Karel Moravec; ČSSD – Vladimír
Dolejš, Josef Macek; SNK – Květuše Hejátková, Pavel Kapoun; ODS – Václav
Vacek; 4K – Jiří Blažek, Tomáš Hrabálek Martina Čížka (ODS) předsedou řídicího
výboru grantového programu „Zemědělské projekty 2004 II“ Jitku Merunkovou
s právem hlasovacím a Petra Bureše s právem poradním jako garanty řídicího výboru grantového programu „Zemědělské projekty 2004 II“ a pověřuje radu kraje, aby
v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 20. 4. 2004
Návrh byl schválen 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 154/02/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení grantového
programu „PREVENCE KRIMINALITY 2004“ dle materiálu ZK-02-2004-83,
př. 1, jmenuje řídicí výbor grantového programu „PREVENCE KRIMINALITY 2004“ ve složení: KSČM – Jan Slámečka, Drahoslav Oulehla; ČSSD – Pavel
Koutenský, Dagmar Zvěřinová; SNK – Renata Plachtová, Dana Forýtková; ODS
– Stanislav Mastný, Jiří Pospíšil; 4K – Antonín Holub Pavla Masláka (4K) předsedou řídicího výboru grantového programu „PREVENCE KRIMINALITY 2004“
Alenu Beranovou s právem hlasovacím a Martina Kalivodu s právem poradním
jako garanty řídicího výboru grantového programu „PREVENCE KRIMINALITY
2004“a pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: duben 2004
Návrh byl schválen 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 155/02/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení grantového programu „VYSOČINA BEZ BARIÉR“ dle materiálu ZK-02-2004-84, př.
1, jmenuje řídicí výbor grantového programu „VYSOČINA BEZ BARIÉR“ ve
složení: KSČM – Věra Stočková, Květoslava Růžičková; ČSSD – Vladimír Novotný,
Antonín Daněk; SNK – Soňa Pokorná; ODS – Hana Műllerová, Jaromír Brychta;
4K – Marie Ostatnická, Pavel Klempíř Zdeňku Markovou (ZR, SNK) předsedkyní
řídicího výboru grantového programu „VYSOČINA BEZ BARIÉR“ Jiřího Bínu
s právem hlasovacím a Alenu Řehořovou s právem poradním jako garanty řídicího
výboru grantového programu „VYSOČINA BEZ BARIÉR“ a pověřuje radu kraje,
aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, termín: duben 2004
Návrh byl schválen 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Marie Jakoubková, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 564 602 317, e-mail: jakoubkova.m@kr-vysocina.cz

