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Informace k přezkoumávání 
hospodaření za rok 2004

Je čas hodnocení i nových cílů
Vážení čtenáři Zpravodaje,

přesně v lednu před jedním rokem jsem do Zpravodaje napsal článek s názvem Je 
čas se znovu ohlédnout. Článek jsem napsal proto, že se mi v té době zdálo důležité 
vysvětlit smysl vydávání Zpravodaje. Kromě jiného jsem v článku napsal také toto:
„Chtěl bych tedy hned na začátku zdůraznit, že náš Zpravodaj si neklade za cíl být 
zábavným populárním čtením pro každého. Jeho hlavním úkolem je poskytovat 

obcím, příspěvkovým organizacím, orgánům státní správy, zastupitelům, poslancům, senátorům 
a dalším soukromým i veřejnoprávním organizacím pro ně důležité a potřebné informace. Naším 
hlavním cílem tedy je informace správně vybírat, třídit a následně vás informovat přesně, správně, 
jasně a zároveň pokud možno stručně. Dopředu přiznávám, že v našem Zpravodaji nejde v první 
řadě o krásu používaných slov a vytříbenost stylu, důležitější je pro nás přehlednost spojená s po-
skytováním pro vás potřebných informací. Čtení Zpravodaje nebude nikdy zábavným oddechovým 
čtením, které je podobné čtení přítulné beletrie. V tomto smyslu má mít náš Zpravodaj rozhodně 
blíže spíše ke kvalitnímu návodu k použití videa nebo fotoaparátu. Měl by být totiž především dobře 
strukturovaným a srozumitelným souhrnem potřebných informací o tom, co jak a kde je, co a kde je 
nového, a případně i o tom, co a kde lze nalézt v podrobnější podobě.“
Tolik tedy úryvek z mého rok starého článku. A protože se právě nyní nacházíme opět na začátku 
roku, a tedy v období bilancování, hodnocení a případně i v období hledání a uzavírání nových 
předsevzetí, slibů a cílů, považuji za správné udělat dvě věci.
V první řadě děkuji za sebe i celou redakční radu Zpravodaje vám – našim čtenářům – za spoluprá-
ci. Zároveň také přeji pevné zdraví a dostatek síly v novém roce 2005. 
Druhou věcí je potom prosba. Chci vás, čtenáře Zpravodaje, požádat o častější zpětnou vazbu. 
Nemyslím si, že je možné bez motivace ve formě pochval, kritiky, připomínek a námětů Zpravodaj 
nadále významně zlepšovat. Neváhejte proto a pište, telefonujte a e-mailujte své připomínky, návrhy 
i podněty. 
Cílem Zpravodaje totiž není nic jiného než poskytovat kvalitní servis a službu. Věřím, že nám v tom 
svým aktivním přístupem v roce 2005 pomůžete.

 Miloš Vystrčil, hejtman
telefon: 606 767 544, e-mail: vystrcil.m@kr-vysocina.cz

V srpnovém čísle Zpravodaje 
krajského úřadu byla podána 
informace k novému zákonu č. 
420/2004 Sb., o přezkoumávání 
hospodaření územních samo-
správných celků a dobrovolných 
svazků obcí (DSO). Vzhledem 
k tomu, že z tohoto zákona 
vyplývá řada zcela nových po-
vinností s postupnými termíny 
plnění, považujeme za vhodné 
je připomínat průběžně stručný-
mi zprávami, jako je tato. 
V termínu do 30. 9. 2004 měly 
obce a DSO písemně oznámit 
krajskému úřadu své rozhodnutí 
o způsobu přezkoumání hospo-
daření za rok 2004. Učinila tak 
naprostá většina obcí a DSO 

v kraji. Ke konci roku 2004 
nebyla tato informace poskyt-
nuta 14 obcemi, jejichž zastu-
pitelstva by měla být v souladu 
se zákonem o této skutečnosti 
vyrozuměna do 28. 2. 2005, 
a následně by měl krajský úřad 
vykonat přezkoumání jejich 
hospodaření.
V obcích, které o provedení pře-
zkoumání požádaly krajský úřad 
a měly k 1. lednu 2004 více než 
800 obyvatel, případně vykoná-
valy hospodářskou činnost nebo 
samy projevily zájem o dílčí pře-
zkoumání svého hospodaření, 
provedli v průběhu 4. čtvrtletí 
roku 2004 pověření pracovníci 
krajského úřadu dílčí přezkou-

mání jejich hospodaření za před-
chozí část kalendářního roku. 
Celkem se jednalo o 121 obcí 
a také přes 30 DSO. Z těchto díl-
čích přezkoumání byly vyhoto-
veny zápisy, které byly předány 
obcím nebo DSO. Ty jsou nyní 
povinny přijmout opatření k ná-
pravě nedostatků, uvedených 
v zápisech, a podat o nich a o je-
jich splnění informaci krajskému 
úřadu, a to v průběhu konečného 
přezkoumání, jež je naplánováno 
na 1. pololetí roku 2005.
Obce nebo DSO, které zadaly 
provedení přezkoumání svého 
hospodaření auditorovi, jsou 
povinny s ním uzavřít písemnou 
smlouvu o poskytnutí auditor-



ské služby (náležitostmi této 
smlouvy musí být mj. předmět 
a hlediska přezkoumání a lhůta 
předání zprávy) a o uzavře-
ní této smlouvy informovat 
krajský úřad nejpozději do 31. 
ledna 2005. Důležitou novou 
povinností je, že auditorem 
zpracovaná zpráva o výsledku 
přezkoumání musí mít stejné 

náležitosti stanovené záko-
nem jako zpráva vyhotovovaná 
pracovníky krajského úřadu. 
Kromě toho musí být stejnopis 
auditorské zprávy předán kraj-
skému úřadu do 15 dní po jejím 
projednání v zastupitelstvu obce 
nebo v příslušném orgánu DSO.
Z časových plánů přezkoumání 
předaných Ministerstvu financí 

vyplývá, že v měsíci únoru 2005 
bude zahájena druhá část dílčích 
přezkoumání i jednorázová pře-
zkoumání hospodaření v obcích 
a DSO, které o to požádaly 
krajský úřad. Ten je povinen 
oznámit písemně obci nebo 
DSO nejpozději 5 dní předem 
zahájení přezkoumání a jméno 
kontrolora pověřeného řízením 

přezkoumání. Poté již následuje 
samotný proces přezkoumání se 
zákonem přesně stanovenými 
právy a povinnostmi kontrolorů 
a územních samosprávných cel-
ků a DSO.

 Michal Ňachaj, odbor kon-
troly
telefon: 564 602 810, e-mail:
nachaj.m@kr-vysocina.cz

Na základě nové vyhlášky č. 
416/2004 Sb., kterou se pro-
vádí zákon č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné 
správě, a která v roce 2004 na-
hradila dosud platnou provádě-
cí vyhlášku č. 64/2002 Sb., jsou 
všechny obce povinny podobně 
jako v minulém roce zpraco-
vat roční zprávu o výsledcích 
finančních kontrol a předložit 
ji krajskému úřadu. Struktura 
a rozsah této zprávy, postup 
a termíny jejího předložení 
jsou v nové vyhlášce upraveny 
v paragrafech 32 a 33. V přílo-
hách této vyhlášky jsou potom 
uvedeny jednak osnova roční 
zprávy, jednak vzory tabulek 
k vyplnění.
Na základě četných připomí-
nek a zkušeností získaných při 
zpracování zpráv za rok 2003 
došlo k částečnému zjednodu-
šení struktury a rozsahu zpráv, 
a to zejména pro obce s méně 
než 15 000 obyvateli. Rovněž 
byly proti původní verzi zprávy 
vynechány některé ukazatele, 
jejichž sumarizace neměla po-
třebnou vypovídací schopnost. 
Z příslušných ustanovení nové 
vyhlášky vyplývá, že obce 
s 15 000 a více obyvateli (roz-
hodující je přitom počet oby-
vatel k 1. lednu roku, v němž se 
konají komunální volby) nebo 
obce se zavedeným útvarem 
interního auditu vypracovávají 
zprávu v plném rozsahu, tj. 
v rozsahu příloh vyhlášky č. 1a, 
2 až 5. Ostatní obce jsou povin-
ny zpracovat zprávu ve zkrá-
ceném rozsahu, tj. v rozsahu 
příloh č. 1b, 2 a 4. Přílohy č. 1 
obsahují souhrnné zhodnocení, 
komentář k výsledkům finanč-
ních kontrol za rok 2004 včetně 
uvedení přehledů případných 

Zprávy o výsledcích finančních kontrol za rok 2004
kontrolních zjištění předaných 
k dalšímu řízení. Údaje poža-
dované v příloze č. 2 se týkají 
výše odvodů uložených obcím 
za porušení rozpočtové kázně 
nebo výše pokut a penále ulo-
žených obcím podle zvláštních 
právních předpisů. Přílohu č. 3 
vyplňují pouze obce, jež mají 
zřízenou funkci interního audi-
tu. Tabulka č. 4 obsahuje údaje 
o výsledcích veřejnosprávních 
kontrol, které prováděly obce 
v uplynulém roce u jimi zříze-
ných příspěvkových organizací 
nebo také u příjemců dotací 
a příspěvků z rozpočtu obcí. 
Tabulky uvedené v příloze č. 5 
se vztahují k výsledkům kontrol 
prostředků poskytnutých ze za-
hraničí, tj. z předstrukturálních, 
strukturálních a dalších fondů 
nebo na základě mezinárodních 
smluv. 
Zprávy o výsledcích finančních 
kontrol zpracovávají rovněž 
příspěvkové organizace zřízené 
obcemi, a to podobně jako obce 
v plném rozsahu vždy, pokud 
mají zaveden interní audit. Po-
stup a termín předložení zpráv 
příspěvkovým organizacím sta-
novuje ve své působnosti jejich 
zřizovatel. Zpráva, kterou před-
kládají obce, musí poté zahrnovat 
i výsledky finančních kontrol ob-
sažené ve zprávách předložených 
jimi zřízenými příspěvkovými 
organizacemi. 
Obce jsou povinny předat 
zprávu krajskému úřadu, 
odboru kontroly, nejpozději 
do 15. února 2005, a to buď 
v písemném vyhotovení, 
nebo v elektronické podobě 
prostřednictvím informačního 
systému finanční kontroly ve 
veřejné správě (Modul ročních 
zpráv). V listopadu 2004 byla 

obcím v kraji Vysočina se 
zavedenou elektronickou adre-
sou nabídnuta možnost volby 
způsobu předání zprávy. Podle 
dosavadního ohlasu se však dá 
předpokládat, že většina obcí 
bude stejně jako v loňském 
roce využívat písemné formy 
zpracování zprávy.
Aktuální znění vyhlášky 
č. 416/2004 Sb. je k dispozici 

na internetových stránkách 
kraje Vysočina v dokumen-
tech odboru kontroly nebo 
na webových stránkách Mi-
nisterstva financí v rubrice 
Finanční kontrola.

 Michal Ňachaj, odbor kon-
troly
telefon: 564 602 810, e-mail:
nachaj.m@kr-vysocina.cz

Proběhly nové volby do zastupitelstev 
obcí Skorotice a Kyjov

Dne 4. prosince 2004 proběhly v obci Skorotice (okr. Žďár nad 
Sázavou, registrační úřad Bystřice nad Pernštejnem) a v obci 
Kyjov (okr. Žďár nad Sázavou, registrační úřad Žďár nad Sá-
zavou) nové volby do zastupitelstev obcí. Důvodem pro konání 
nových voleb bylo v obou případech snížení počtu členů zastu-
pitelstva obce pod hranici pěti členů a absence náhradníků na 
uvolněná místa v zastupitelstvech obcí.
Do zastupitelstev obou obcí byl počet volených členů zastupitel-
stva stanoven na 5.
V obci Skorotice podaly kandidátní listinu dvě volební strany, 
a to sdružení nezávislých kandidátů pod názvem Sdružení nezá-
vislých kandidátů obce Skorotice a nezávislý kandidát.
V obci Kyjov byly podány tři kandidátní listiny, a to kandidát-
ní listina politické strany Česká strana sociálně demokratická 
a kandidátní listiny dvou nezávislých kandidátů.
Při kontrole průběhu hlasování, kterou zaměstnanci odboru se-
kretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu provedli ve 
volebních místnostech v souladu s ust. § 10 odst. 1 písm. b) zá-
kona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně 
některých zákonů, v platném znění, nebyly zjištěny žádné ne-
dostatky.
Výsledky voleb lze nalézt na webových stránkách www.volby.cz 
> rok 2002 > stav k 10. 12. 2004.

 Alena Kuchařová, odbor sekretariátu ředitele a krajského 
živnostenského úřadu
telefon : 564 602 258, e-mail: kucharova.a@kr-vysocina.cz
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Dopisem č. j. KUJIP0077QZ3 byly zaslány obcím a svazkům pokyny ke zpracování účetnictví a rozpočtu za prosince 2004 i termíny 
předložení státních účetních výkazů. Pokyny a harmonogram prací jsou také vyvěšeny na webových stránkách kraje Vysočina.

Nastavení automatu UCR v čase zpracování období 12/2004 a 13/2004:

Upravený rozpočet:      do 10. 1. 2005
Data účetnictví období 12/2004:    od 1. 1. 2005 do 20. 1. 2005
Opravy rozvahových účtů 12/2004:   do 27. 1. 2005
Závěrečné zápisy období 13/2004:    od 11. 1. 2005 do 27. 1. 2005

Upravený rozpočet mohou obce a svazky předkládat v termínu do 10. ledna 2005. Upravený rozpočet předloží dávkou a zaokrouhlený 
na celé stokoruny. Nelze předat ve tvaru 231 00. Upravený rozpočet musí obsahovat všechny vztahy k ostatním rozpočtům, tj. státní roz-
počet státní fondy, kraj a ostatní obce a svazky. Vztahy mezi obcemi a svazky musí být vzájemně odsouhlaseny.
Data účetnictví za období 12/2004 obce a svazky předají dávkou v termínu od 1. ledna do 20. ledna 2005 včetně tiskového konečného 
výkazu Fin 2-12M, rozpisu konsolidačních položek (tabulka), potvrzených zůstatků účtů a tiskové předběžé rozvahy před závěrečným 
zápisem. Do tohoto termínu musí být proúčtovány všechny účetní případy, tedy i rozvahové účty. V tomto období se nepředkládají závě-
rečné zápisy. 
Opravy rozvahových účtů v období 12/2004. Opravy rozvahových účtů lze provést, a to v období 12/2004, do 27. ledna 2005. Obce 
a svazky zašlou dávky celého měsíce prosince včetně oprav. Opravy musí obce a svazky řešit individuálně s pracovnicemi detašovaných 
pracovišť.
Po provedených opravách obce a svazky udělají výkazy Příloha účetní závěrky a Výkazy zisku a ztráty. Oba výkazy budou sestaveny 
a předány i v případě, že nebudou obsahovat data (ne z důvodu špatného sestavení výkazu).
Závěrečné zápisy v období 13/2004. Po všech provedených opravách vytvoří obce a svazky závěrečné zápisy. Zasílat je mohou na auto-
mat již od 11. ledna, poslední termín je 27. ledna 2005. Je potřeba dodržet stanovené analytické účty pro závěrečné zápisy. Po závěrečných 
zápisech udělají obce a svazky výkaz Rozvaha.
Předkládání tiskových výkazů. V termínu od 28. ledna do 3. února 2005 předloží osobně podle harmonogramu všechny obce a svaz-
ky na detašovaná pracoviště v tiskové podobě tyto výkazy: Rozvaha, Příloha k účetní závěrce a Výkazy zisku a ztráty v Kč na dvě dese-
tinná místa. Výkazy v tiskové podobě mohou být předloženy i s označením období 13/2004.
Nastavení automatu VYK pro předání výkazů PO: 3. až 31. ledna 2005 
Platí pouze pro neškolské PO zřizované obcemi. Tiskové výkazy v tis. Kč předloží obce na detašovaná pracoviště v termínu od 26. do 
31. ledna 2005.

Školským příspěvkovým organizacím stanovuje termíny odbor školství krajského úřadu. 

 Eva Šuláková, odbor ekonomický, telefon: 564 602 239, e-mail: sulakova.e@kr-vysocina.cz 

Harmonogram závěrkových prací roku 2004 
v období leden až únor 2005

Odbor ekonomický

Územní samosprávné celky, 
a tedy i kraj, hospodaří za 
podmínek daných zákonem 
podle vlastního rozpočtu. 
Do roku 2004 vycházely roz-
počty kraje Vysočina ze záko-
na o rozpočtovém určení daní 
(dále jen RUD), kdy krajům 
náleželo 3,1 % z celostátního 
výnosu sdílených daní. Při 
sestavování návrhu rozpočtu 

Rozpočet kraje Vysočina na rok 2005
kraje na rok 2005 se však již 
vycházelo z novely zákona 
o RUD, ve kterém je stanoven 
podíl krajů 8,92 % na celostát-
ním výnosu sdílených daní 
a konkrétní podíl kraje Vyso-
čina činí 7,33859 % z výnosů 
krajů. Tím došlo ke zvýšení 
míry samofinancování kraje 
z vlastních zdrojů, jež pro rok 
2005 činí 47 %. 

Rozpočet kraje Vysočina 
vychází z příjmů ve výši 
6 739 066 tis. Kč, které jsou 
doplněny o zapojení zdrojů 
kraje z minulých let ve výši 
41 425 tis. Kč. Celková rozpoč-
tovaná částka zdrojů rozpočtu 
kraje pro rok 2005 a zároveň 
celkový předpokládaný objem 
výdajů činí 6 780 491 tis. Kč. 
Z této částky je 778 575 tis. Kč 

určeno na kapitálové výdaje, 
a tedy na pořízení investic.
Rozpočet kraje byl předložen 
na jednání zastupitelstva kraje 
dne 21. 12. 2004, kde byl vše-
mi členy zastupitelstva kraje 
schválen. 

 Anna Krištofová, odbor 
ekonomický
telefon: 564 602 232, e-mail:
kristofova.a@kr-vysocina.cz
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Již sedmý ročník soutěže 
o nejlepší webové stránky 
a elektronické služby měst 
a obcí byl zahá-
jen. Krajské kolo 
soutěže vyhlašu-
je kraj Vysočina 
ve spolupráci se 
Sdružením Zlatý 
erb. Záštitu nad 
soutěží převzaly 
Asociace krajů 
ČR, Minister-
stvo informatiky a Minister-
stvo vnitra. Cílem soutěže je 
podpořit modernizaci místní 
a regionální veřejné správy 
prostřednictvím rozvoje infor-
mačních služeb. 

Zlatý erb 2005
Soutěž je organizována dvou-
stupňově – po krajských ko-
lech následuje kolo celostátní. 

Vítěze krajských 
kol určí porota 
jmenovaná kraj-
ským úřadem. 
Soutěží se ve 
třech kategori-
ích:
a) nejlepší we-
bové stránky 
města (včetně 

magistrátů, městských částí 
a obvodů)
b) nejlepší webové stránky 
obce
c) nejlepší elektronická služba
Rostoucí důraz je kladen 

na zásady bezbariérové pří-
stupnosti webových stránek, 
které budou letos hodnoceny 
podle Pravidel pro tvorbu 
přístupného webu vydaných 
Ministerstvem informatiky. 
Další novinkou bude napří-
klad specializace porotců na 
určitou odbornost. Podmínkou 
úspěchu budou splněné poža-
davky zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k infor-
macím. 
Jak se přihlásit? 
Předmětem soutěže jsou 
všechny oficiální weby 
a elektronické služby místní 
i regionální veřejné správy. 
Na stránkách soutěže http:

//zlatyerb.obce.cz a portálu 
Města a obce online byl zahá-
jen sběr tzv. ohlášení, kterými 
mohou obce upozornit na 
své webové stránky a služby. 
Uzávěrka příjmu ohlášení je 
v pondělí 31. 1. 2005 ve 12.00 
hodin. 
Soutěžící našeho kraje se 
pravidelně umisťují mezi fi-
nalisty a vítězi soutěže Zlatý 
erb, proto věříme, že nový 
ročník soutěže a jeho krajské 
kolo opět potvrdí dobrou práci 
našich samospráv.

 Jan Savický, Česká vydava-
telská pro internet, s. r. o.
telefon: 567 311 772, e-mail:
zlatyerb@webhouse.cz

Přečetli jsme za vás...
Nařízení vlády o dalším platu zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě
V částce 193/2004 Sbírky zákonů vydané dne 19. 11. 2004 bylo 
publikováno nařízení vlády č. 569/2004 Sb., kterým se zaměst-
nancům ve veřejných službách a správě stanoví výše dalšího 
platu ve druhém pololetí roku 2004.
Další plat podle § 11 nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, se ve 
druhém pololetí roku 2004 poskytne ve výši dvaceti pěti procent 
částky, na kterou by jinak zaměstnanci vznikl nárok.
Nařízení je účinné od 19. 11. 2004.

Nařízení vlády o výši další odměny členům zastupitelstev
V částce 203/2004 Sbírky zákonů vydané dne 29. 11. 2004 bylo 
publikováno nařízení vlády č. 591/2004 Sb., kterým se stanoví 
členům zastupitelstev výše další odměny ve druhém pololetí 
roku 2004.
Uvolněným členům zastupitelstev náleží ve druhém pololetí 
roku 2004 další odměna ve výši dvaceti pěti procent částky, na 
kterou by jim jinak vznikl nárok podle nařízení vlády č. 37/2003 
Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve zně-
ní nařízení vlády č. 337/2004 Sb. Neuvolněným členům zastupi-
telstev je možno ve druhém pololetí roku 2004 poskytnout další 
odměnu až do výše dvaceti pěti procent částky, již by jim jinak 
bylo možno poskytnout.
Nařízení je účinné od 29. 11. 2004.

Nařízení vlády o lhůtách pro výměnu občanských průkazů
V částce 208/2004 Sbírky zákonů vydané dne 8. 12. 2004 bylo 
publikováno nařízení vlády č. 612/2004 Sb., kterým se stanoví

Informace

Podle ust. § 20i odst. 2 zákona 
č. 40/1964 Sb., občanský zá-
koník, v platném znění, vedou 
krajské úřady registry zájmo-
vých sdružení právnických 
osob (dále jen ZSPO) a dobro-
volných svazků obcí (dále jen 
DSO). V souvislosti s ukonče-
ním činnosti okresních úřadů 
převzal Krajský úřad kraje 
Vysočina z bývalých okresních 
úřadů Jihlava, Třebíč, Havlíč-
kův Brod, Pelhřimov a Žďár 
nad Sázavou dnem 1. 1. 2003 
veškerý spisový materiál, který 
s předmětnou agendou souvisí.
Povinností statutárních zástup-
ců ZSPO a DSO je mimo jiné 
oznamovat všechny změny 
v údajích, jež vede krajský 
úřad ve svém registru, tj. název 
DSO nebo ZSPO, sídlo, před-
mět činnosti, orgány a statutár-
ní zástupce, kteří jménem DSO 
nebo ZSPO jednají.
V případě, že DSO nebo ZSPO 

Aktualizace registru 
dobrovolných svazků obcí

a zájmových sdružení 
právnických osob

neplní účel, pro nějž byl okres-
ním úřadem (a od 1. 1. 2003 
Krajským úřadem kraje Vysoči-
na) zaregistrován, nebo již bylo 
účelu dosaženo, bude krajský 
úřad požádán o výmaz DSO 
nebo ZSPO z registru. Předtím 
je ale nutné požádat místně pří-
slušný finanční úřad o vydání 
rozhodnutí, kterým bude dán 
souhlas s ukončením činnosti 
příslušného daňového subjektu 
včetně vyznačení právní moci 
rozhodnutí. Zároveň je třeba 
předložit krajskému úřadu 
oznámení o likvidaci DSO nebo 
ZSPO včetně stanovení likvidá-
tora. Teprve poté může krajský 
úřad provést výmaz DSO nebo 
ZSPO z registru.

 Miroslava Marešová, odbor 
sekretariátu ředitele a krajské-
ho živnostenského úřadu
telefon: 564 602 180, e-mail: 
maresova.m@kr-vysocina.cz
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Zastupitelstvo kraje Vysočina  – telefonické kontakty
Rada kraje

RNDr. Miloš Vystrčil...................................... 606 767 544
Ing. František Dohnal...................................... 603 845 728
Ing. Marie Černá.............................................. 602 769 020
Ing. Pavel Hájek................................................ 777 750 125
Jaroslav Hulák................................................... 602 646 755
Ing. Václav Kodet............................................. 602 318 769
PaedDr. Martina Matějková........................... 777 750 109
Ivo Rohovský..................................................... 602 595 056
Bc. Jiří Vondráček............................................ 602 374 188

Členové zastupitelstva
Jaroslava Bambasová....................................... 607 194 638
Mgr. Miroslav Báňa......................................... 724 261 234
MUDr. Jiří Běhounek...................................... 602 481 434
Ing. František Bradáč....................................... 724 182 909
Ladislav Brož.................................................... 565 397 211
Mgr. Jaromír Brychta...................................... 603 570 436
Ing. Martin Čížek............................................. 731 460 298
PhDr. Zdeněk Dobrý........................................ 602 425 107
Ing. Jana Fischerová, CSc............................... 605 246 756
Mgr. Milan Havlíček........................................ 724 192 188
Ing. Miroslav Houška...................................... 602 739 759
Dr. Ing. arch. Jaroslav Huňáček..................... 603 434 708

e-mailová adresa: příjmení.počáteční písmeno křestního jména@kr-vysocina.cz, příklad: zakova.h@kr-vysocina.cz

lhůty pro výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných 
údajů.
Nařízení stanovuje lhůty, do nichž jsou státní občané České 
republiky povinni provést výměnu občanských průkazů bez 
strojově čitelných údajů. Tyto lhůty jsou závislé na datu, kdy byl 
občanský průkaz bez strojově čitelných údajů občanovi vydán.
Nařízení je účinné od 1. 1. 2005.

Vyhláška o sazbách stravného v cizí měně
V částce 208/2004 Sbírky zákonů vydané dne 8. 12. 2004 byla 
publikována vyhláška č. 613/2004 Sb., o základních sazbách 
stravného v cizí měně pro rok 2005.
Tato vyhláška provádí § 12 odst. 3 zákona č. 119/1992 Sb., o ces-
tovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů. Základní saz-
by stravného v cizí měně pro rok 2005 jsou stanoveny v příloze 
k této vyhlášce.
Vyhláška je účinná od 1. 1. 2005.

Sdělení o vyhlášení průměrné mzdy 
V částce 211/2004 Sbírky zákonů vydané dne 10. 12. 2004 
bylo publikováno sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí 
o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 
3. čtvrtletí 2004 pro odvod do státního rozpočtu podle zákona 
o zaměstnanosti.
Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 82 odst. 1 zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, sděluje, že průměrná mzda 
v národním hospodářství za 1.–3. čtvrtletí 2004 činí 17 418 
Kč. Výše této mzdy je důležitá pro výpočet odvodu do státního 
rozpočtu za každou osobu se zdravotním postižením, kterou 
by zaměstnavatel měl podle nového zákona o zaměstnanosti 
zaměstnat, ale nezaměstnal.
Sdělení je účinné od 10. 12. 2005.

 Michal Šalomoun, odbor sekretariátu ředitele a živnostenské-
ho úřadu, 
telefon: 564 602 185, e-mail: salomoun.m@kr-vysocina.cz

Ing. Jiří Jež......................................................... 602 559 152
Zdeněk Jirsa...................................................... 606 278 973
Vítězslav Jonáš.................................................. 602 512 155
Ing. Libor Joukl................................................. 777 732 319
Simona Kafoňková........................................... neudán
Ing. Jan Karas.................................................... 724 188 957
Mgr. Petr Kesl................................................... 603 207 454
Ing. Bohumil Kotlán........................................ 608 927 029
Ing. arch. Jaroslav Kruntorád......................... 602 374 233
Ing. Vladislav Nechvátal................................. 736 528 439
Ing. Jan Nekula................................................. 724 186 532
Ing. Vladimír Novotný..................................... 602 759 604
JUDr. Drahoslav Oulehla................................ 606 133 223
Ladislav Péťa..................................................... 603 279 342
Milan Plodík...................................................... 569 420 140
Jaroslav Poborský............................................. 724 174 439
RNDr. Petr Pospíchal...................................... 607 239 395
Jan Slámečka..................................................... 724 153 518
Ing. Pavel Šlechtický........................................ 606 932 831
Mgr. Milan Šmíd.............................................. 602 285 564
Mgr. Jan Štefáček............................................. 606 634 654
RSDr. Karel Tvrdý............................................ 602 434 492
RSDr. Jiří Vlach................................................ 603 149 450
Hana Žáková...................................................... 724 191 252

Vysočina
ODS – Miloš Vystrčil, Pavel Hájek, Ivo Rohovský
KDU-ČSL – František Dohnal, Václav Kodet, Miroslav Houška
SNK – Marie Černá, Jaroslav Kruntorád
ČSSD – Vladimír Novotný
KSČM – Milan Havlíček

Jihomoravský kraj
ODS – Milan Venclík, Jaroslav Pospíšil, Jiří Kadrnka, Igor Fučík
KDU-ČSL – Stanislav Juránek, Lubomír Šmíd, Václav Horák, 
Jan Letocha
ČSSD – Václav Božek
KSČM – Stanislav Navrkal

Členové Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II JIHOVÝCHOD
Členy Regionální rady regionu soudržnosti jsou členové zastupitelstev příslušného kraje. K zániku členství dochází zánikem mandátu 
člena zastupitelstva kraje, který je zároveň členem Rady, a proto nově zvolená zastupitelstva zvolila nové členy Regionální rady regionu 
soudržnosti.
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Kraj Vysočina ve spolupráci 
s Národní sítí Zdravých měst 
pořádá počátkem letošního 
roku odborný seminář na 
téma udržitelného rozvoje 
a strategického plánování na 
úrovni municipalit a regio-
nů. Seminář je určen politi-
kům samospráv obcí i kraje, 
tajemníkům a odborným 
zaměstnancům úřadů v ob-
lasti regionálního rozvoje 
a tvorby strategií.
Bez nadsázky lze říci, že 
udržitelný rozvoj a strategické 
plánování jsou dvěma stranami 
téže mince – není udržitelného 
rozvoje bez promyšleného pří-
stupu a není kvalitní strategie 
bez ohledu na udržitelný roz-
voj. Obojí je nedílnou součástí 
dobré správy věcí veřejných 
(good governance), a tedy cíle, 
k jehož naplňování se deklara-
tivně zavázal Zdravý kraj Vy-
sočina a který bez ohledu na 
proklamace každá samospráva 
vnitřně cítí jako důležitý.
Obě témata v současné době 
nabývají na důležitosti, a to 

Často užívané pojmy: udržitelný rozvoj & strategické plánování 
Rozumíme jim? Jaký význam mají na úrovni samospráv?

nejen díky stále rostoucí potře-
bě environmentálně šetrných 
přístupů k dalšímu rozvoji 
spravovaného území a obecné 
snaze o zkvalitňování procesu 
řízení i rozhodování ležícího 
v rukou státní správy a samo-
správ, ale zejména v souvislos-
ti se vstupem České republiky 
do Evropské unie. 
Vedle toho, že je udržitelný 
rozvoj ideou, ke které se evrop-
ské společenství otevřeně hlá-
sí, je zároveň i tzv. horizontální 
prioritou všech operačních pro-
gramů fi nancovaných z evrop-
ských fondů, a tudíž je znalost 
a respektování jeho principů 
nezbytnou podmínkou získání 
fi nanční podpory EU. 
Stále důležitější je i znalost 
procesů strategického pláno-
vání. Dosavadní převažující 
postup, kdy municipalita zada-
la vypracování strategického 
plánu specializované fi rmě, se 
příliš neosvědčil. Navíc takto 
vzniklé objemné svazky stra-
tegických plánů, které nikdo 
nepoužívá, spíše posílily nedů-

věru ve strategické plánování. 
Současná tendence naopak 
klade důraz na využitelnost 
strategických plánů při kaž-
dodenním řízení municipali-
ty, a proto se upřednostňuje 
postup, kdy se na plánování 
podílejí ti, kteří danou lokalitu 
znají nejlépe – místní politici, 
odborní referenti úřadů i ob-
čané sami. Odborníkům na 
strategické řízení v tomto 
procesu přináleží metodické 
vedení týmů.
Přes jejich nespornou, výše 
nastíněnou důležitost ne každý 
z nás má zcela jasnou před-
stavu o tom, co se za pojmy 
udržitelný rozvoj a strategické 
plánování skrývá. Pro všechny 
ty, jimž by zpřesnění obsahu 
pojmů a jasnější představa 
o procesu strategického plá-
nování usnadnily práci (pro 
starosty, místostarosty i další 
politické představitele samo-
správ, pro zastupitele městské 
i krajské, pro představitele 
mikroregionů, tajemníky úřa-
dů samospráv a odborné pra-

covníky regionálního rozvoje) 
je určen seminář Strategické 
řízení municipalit a regionu 
v souladu s udržitelným roz-
vojem, zdravím a kvalitou 
života, který se bude konat dne 
13. ledna 2005 v prostorách 
krajského úřadu v Jihlavě.
Díky členství kraje Vysočina 
v Národní síti Zdravých měst 
se nám dostává léty praxe ově-
řené know-how, které nestaví 
na zdlouhavé teorii, ale právě 
naopak – respektuje potřeby 
a problémy českých munici-
palit. I proto berte, prosím, 
tuto krátkou zmínku o budoucí 
aktivitě Zdravého kraje Vyso-
čina zároveň jako pozvánku na 
13. ledna na Seminář řízení 
municipalit a regionu v sou-
ladu s udržitelným rozvojem 
a neváhejte v případě zájmu 
o akci samu či další informa-
ce kontaktovat autorku tohoto 
příspěvku.

 Dita Tesařová, odbor regio-
nálního rozvoje
telefon: 564 602 538, e-mail:
tesarova.d@kr-vysocina.cz

Příjměte prosím pozvání na setkání, které se uskutěční

20. ledna 2005 od 14.00 hodin
ve společenském sále SOŠ, SOU a OU Třešť, K Valše 38, Třešť 

Obsahem našeho setkání bude neformální diskuse a vzájemná výměna názorů.
Program:

1. Rok 2004 na Vysočině
2. Rozpočet kraje Vysočina 2005
3. Diskuse

Předpokládaný konec setkání: 17.00 hodin

Velice se těším na setkání s vámi a jsem s pozdravem

hejtman kraje Vysočina

Novoroční setkání starostů měst a obcí, zastupitelů,
poslanců a senátorů kraje Vysočina s Radou kraje Vysočina

hejtman kraje Vysočina
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Usnesení 428/08/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje od posledního jednání zastupitelstva kraje.
odpovědnost:, termín:
Návrh byl schválen 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 429/08/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost:, termín: 
Návrh byl schválen 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 430/08/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  rozpočet kraje na 
rok 2005 v celkové výši a členění dle materiálu ZK-08-2004-04, př. 1 – Hlavní kniha 
rozpočtu 2005 v rozsahu stran 1 až 46 včetně  závazné ukazatele pro příspěvkové 
organizace kraje, které jsou obsaženy v části D Tabulková část a grafy (tabulka č. 9) 
materiálu ZK-08-2004-04, př. 1 (Hlavní kniha rozpočtu 2005)  přílohu rozpočtu 
Z2 Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem v roce 2005, která 
je součástí materiálu ZK-08-2004-04, př. 3 (Přílohy k rozpočtu 2005) a svěřuje radě 
kraje provádění  všech rozpočtových opatření týkajících se přijetí účelových dotací 
ze státního rozpočtu, ze státních fondů a z fondů Evropské unie a jejich použití  
všech ostatních rozpočtových opatření do výše 2 mil. Kč v jednotlivých případech 
kromě provádění rozpočtových opatření na položce Nespecifikovaná rezerva v kapi-
tole Rezerva a rozvoj kraje  všech rozpočtových opatření souvisejících s výkonem 
zřizovatelské funkce, kdy dochází: a) ke zvýšení (snížení) příjmové části rozpočtu 
kraje na základě uloženého odvodu z investičního fondu příspěvkové organizace 
a zároveň jsou této organizaci z výdajové části rozpočtu kraje poskytnuty finanční 
prostředky ve stejném objemu jako příspěvek (dotace) na provoz nebo na úhradu 
ztráty z minulých let; b) ke zvýšení (snížení) příjmové části rozpočtu kraje o příjmy 
z prodeje movitého majetku kraje předaného příspěvkové organizaci do správy, pří-
jmy z pronájmu nemovitostí a movitých věcí ve vlastnictví kraje obhospodařovaných 
příspěvkovou organizací na základě příkazní smlouvy, příjmy z pronájmu nemovitostí 
a movitých věcí ve vlastnictví kraje pronajatého příspěvkové organizaci na základě 
smlouvy o nájmu a zároveň je ve výdajové části rozpočtu kraje ve stejném objemu 
upraven u této organizace příslušný dotační titul (příspěvek na provoz, investiční 
dotace) na její běžný nebo investiční rozvoj  úprav závazných ukazatelů příspěvko-
vých organizací zřizovaných krajem s tím, že rozpočtová opatření týkající se použití 
prostředků na položce Nespecifikovaná rezerva v kapitole Rezerva a rozvoj kraje 
nejsou předmětem svěření.
odpovědnost: rada kraje, termín: 21. 12. 2004
Návrh byl schválen 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 431/08/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje bezúplatné nabytí 
pozemků par. č. 803/22 – ostatní plocha, silnice o výměře 128 m2, par. č. 803/25 
– ostatní plocha, silnice o výměře 20 m2 a par. č. 803/26 – ostatní plocha, silnice 
o výměře 179 m2 a ideální 1 pozemků par. č. 803/17 – ostatní plocha, silnice o výměře 
234 m2 a par. č. 803/24 – ostatní plocha, silnice o výměře 570 m2, vše v k. ú. Chvojnov 
a obci Pelhřimov do vlastnictví kraje Vysočina za podmínek  přejímající bude o tyto 
nemovitosti řádně pečovat a nebude je využívat ke komerčním či jiným výdělečným 
účelům a ani je nebude k takovým účelům pronajímat  po dobu 10 let od dne jejich 
nabytí nemovitosti nepřevede na jiného  pokud se předmětné nemovitosti stanou 
před uplynutím 10 let pro nabyvatele nepotřebné, tj. hodlá je zejména využívat k ji-
nému účelu, zcizit je nebo je nevyužívá vůbec, zavazuje se učinit písemnou nabídku 
bezúplatného převodu těchto nemovitostí zpět do vlastnictví převodce. Neakceptuje-li 
převodce nabídku nabyvatele ve lhůtě 3 měsíců ode dne jejího doručení převodci, 
je nabyvatel oprávněn naložit s dotčenými nemovitostmi podle vlastního uvážení  
v případě nedodržení těchto přejímající převede do státního rozpočtu prostřednictvím 
ÚZSVM částku rovnající ceně předmětných nemovitostí zjištěné znaleckým posud-
kem nebo ceně zjištěné v době převodu.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 2005
Návrh byl schválen 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Souhrn usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva kraje
č. 7/2004 konaného dne 7. 12. 2004

2004  Martinu Matějkovou uvolněným členem rady kraje s účinností od 7. 12. 2004 
 Jaroslava Huláka uvolněným členem rady kraje s účinností od 7. 12. 2004  Jiřího 

Vondráčka uvolněným členem rady kraje s účinností od 7. 12. 2004, určuje v souladu 
s § 64 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpi-
sů, náměstkem hejtmana, který zastupuje hejtmana v době jeho nepřítomnosti nebo 
v době kdy hejtman nevykonává funkci, Františka Dohnala.
odpovědnost: Zastupitelstvo kraje Vysočina, hejtman kraje Vysočina
termín: 7. 12. 2004
Návrh byl schválen 28 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

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

Usnesení 427/07/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje volí  hejtmanem kraje Vysočina 
Miloše Vystrčila  náměstkem hejtmana kraje Vysočina Františka Dohnala  náměst-
kem hejtmana kraje Vysočina Marii Černou  náměstkem hejtmana kraje Vysočina 
Pavla Hájka  dalšími členy Rady kraje Vysočina Václava Kodeta, Iva Rohovského, 
Martinu Matějkovou, Jaroslava Huláka, Jiřího Vondráčka, stanovuje  počet uvol-
něných členů Rady kraje Vysočina na 9  Miloše Vystrčila uvolněným členem rady 
kraje pro funkci hejtmana s účinností od 7. 12. 2004  Františka Dohnala uvolněným 
členem rady kraje pro funkci náměstka hejtmana s účinností od 7. 12. 2004  Marii 
Černou uvolněným členem rady kraje pro funkci náměstka hejtmana s účinností od 7. 
12. 2004  Pavla Hájka uvolněným členem rady kraje pro funkci náměstka hejtmana 
s účinností od 7. 12. 2004  Václava Kodeta uvolněným členem rady kraje s účinností 
od 7. 12. 2004  Iva Rohovského uvolněným členem rady kraje s účinností od 7. 12. 

Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva kraje
č. 8/2004 konaného dne 21. 12. 2004 

Usnesení 432/08/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje ruší usnesení 137/03/2003/ZK 
ze dne 17. 6. 2004 a schvaluje koupi pozemků pro majetkoprávní vypořádání stavby 
„Zabezpečení komunikace Vír – Hluboké – II. etapa v k. ú. Chlum v souladu s geo-
metrickým plánem č. 47-115/2004 ze dne 31. 8. 2004 dle materiálu
ZK-08-2004-06, př. 1 za cenu 50,- Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: leden 2005
Návrh byl schválen 44 hlasy, proti 1, zdržel se 0.

Usnesení 433/08/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje revokuje usnesení 377/06/2004/
ZK tak, že se usnesení doplňuje o následující podmínky  nabyvatel bude o tyto 
nemovitosti řádně pečovat a bude je využívat po dobu 10 let od dne jejich nabytí jako 
pozemky pod komunikací  pokud se předmětné nemovitosti stanou před uplynutím 
10 let pro nabyvatele nepotřebné, tj. hodlá je zejména využívat k jinému účelu, zcizit 
je nebo je nevyužívá vůbec, zavazuje se učinit písemnou nabídku bezúplatného 
převodu těchto nemovitostí zpět do vlastnictví převodce. Neakceptuje-li převodce 
nabídku nabyvatele ve lhůtě 3 měsíců ode dne jejího doručení převodci, je nabyvatel 
oprávněn naložit s dotčenými nemovitostmi podle vlastního uvážení  nedodržení 
těchto povinností zavazuje nabyvatele za každé takové porušení odvést prostřednic-
tvím převodce do státního rozpočtu částku rovnající se výši ceny pozemků v místě 
a čase obvyklé stanovené znaleckým posudkem, a to ke dni bezúplatného převodu.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 21. 12. 2004
Návrh byl schválen 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 434/08/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje uzavření Smlouvy 
o sdružení finančních prostředků na stavbu „II/129 Humpolec, protihluková stěna 
– ulice Okružní“ mezi městem Humpolec a krajem Vysočina, podle které město 
Humpolec sdruží s krajem Vysočina jako investorem uvedené stavby finanční pro-
středky ve výši 1 500 000,- Kč jako příspěvek města na financování stavby.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: prosinec 2004
Návrh byl schválen 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 435/08/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje koupi pozemku 
zastavěného stavbou silnice II/353 Nové Veselí – Bohdalov v k. ú. Nové Veselí dle 
materiálu ZK-08-2004-09, př. 1, za cenu 90,- Kč/m2 do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: leden 2005
Návrh byl schválen 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 436/08/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 19 Zřizovací 
listiny DÚSP Černovice dle materiálu ZK-08-2004-10, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: prosinec 2004
Návrh byl schválen 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 437/08/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje odměny pro členy 
a garanty řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny za období 
1. 6. 2004–6. 11. 2004 dle materiálu ZK-08-2004-11, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 15. 1. 2004
Návrh byl schválen 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 438/08/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje odměny pro předsedy, 
místopředsedy a členy výborů zastupitelstva kraje a komisí rady kraje dle materiálů 
ZK-08-2004-12, př. 1 a př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 15. 1. 2005
Návrh byl schválen 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 439/08/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje výši měsíčních odměn 
neuvolněným členům Zastupitelstva kraje Vysočina ve výši nejvyšší sazby odměn 
dle přílohy 2 nařízení vlády č. 337/2004 Sb., o odměnách za výkon funkce členům 
zastupitelstev, v platném znění, s účinností od 6. 11. 2004.
odpovědnost: OSH, OSŘKŽÚ (personální oddělení), termín: trvale
Návrh byl schválen 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 440/08/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje stanovuje výši paušální částky 
200,- Kč za 1 hodinu, která bude poskytována jako náhrada výdělku ušlého v souvis-
losti s výkonem funkce za podmínek dle materiálu ZK-08-2004-14.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor, termín: 21. 12. 2004
Návrh byl schválen 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 441/08/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje volí pana Pavla Hájka, bytem 
Pelhřimov, Pražská 1197, členem Dozorčí rady VZP ČR – zástupce pojištěnců Všeo-
becné zdravotní pojišťovny České republiky s účinností od 1. 2. 2005.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 21. 12. 2004
Návrh byl schválen 42 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 442/08/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  zvýšení příjmové 
části rozpočtu kraje (pol. 3113) a výdajové části rozpočtu kraje (kapitola Školství, § 
3147) o prostředky z prodeje samostatných movitých věcí v částce 3 030 tis. Kč v sou-
vislosti s ukončením činnosti Školního statku Třebíč  zvýšení závazného ukazatele 
příspěvku na provoz pro Školní statek Třebíč o částku 3 030 tis. Kč dle textu materiálu 
ZK-08-2004-17.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitel Školního 
statku Třebíč, termín: 31. 12. 2004
Návrh byl schválen 41 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.

Usnesení 443/08/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje změnu účelové dotace 
obcím pro jimi zřizované školy na rozšíření učebních plánů o 1 vyučovací hodinu 
týdně ve výši 426 236,- Kč dle materiálu ZK-08-2004-18, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: prosinec 2004
Návrh byl schválen 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 444/08/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje změnu dotace obcím 
určenou na krytí přímých neinvestičních výdajů na vzdělávání pro školy, předškolní 
a školská zařízení jimi zřizované celkem o 37 921 tis. Kč dle materiálu ZK-08-2004-
19, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: prosinec 2004
Návrh byl schválen 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 445/08/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje volí Miloše Vystrčila, Pavla 
Hájka, Ivo Rohovského, Františka Dohnala, Václava Kodeta, Miroslava Houšku, 
Marii Černou, Jaroslava Kruntoráda, Milana Havlíčka, Vladimíra Novotného členem 
Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod.
odpovědnost: oddělení Sekretariátu Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II 
Jihovýchod, termín: 21. 12. 2004
Návrh byl schválen 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 446/08/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  přesun prostředků ve 
výši 189 720 Kč z Fondu strategických rezerv na účet určený k financování projektu 
„Realizace informační kampaně pro Iniciativu Společenství INTERREG IIIA Česká 
republika–Rakousko v kraji Vysočina“, a to v době reálné potřeby čerpání těchto 
prostředků  převod příslušné části podpory ze strukturálních fondů zpět do Fondu 
strategických rezerv po jejím připsání na účet kraje. 
odpovědnost: oddělení Sekretariátu Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II 
Jihovýchod, termín: 31. 12. 2006
Návrh byl schválen 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 447/08/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje jmenuje  řídicí výbor grantové-
ho programu „Metropolitní sítě III“ ve složení: KSČM – Pavel Kalabus, Roman Ond-
rušek; ČSSD – Dušan Horváth, Petr Kocián; SNK – Jiří Antonů, Jiří Hort; ODS – Jan 
Štefáček, Jakub John; KDU-ČSL – František Dohnal, Josef Švec  Františka Dohnala 
předsedou řídicího výboru grantového programu „Metropolitní sítě III“ a pověřuje 
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídícího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor informatiky, termín: prosinec 2004
Návrh byl schválen 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 448/08/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje jmenuje  řídicí výbor gran-
tového programu „Vzdělávání seniorů v oblasti ICT“ ve složení: KSČM – Blanka 
Vyhnalíková, Jana Neubertová; ČSSD – Zdeněk Ryšavý, Zdeněk Studenec (TR);
SNK – Marie Černá, Zdeňka Švaříčková; ODS – Jaroslav Huňáček, Jana Tomáško-
vá; KDU-ČSL – František Dohnal, Martin Slavíček  Františka Dohnala předsedou 
řídicího výboru grantového programu „Vzdělávání seniorů v oblasti ICT“ a pověřuje 
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor informatiky, termín: prosinec 2004
Návrh byl schválen 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 449/08/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje jmenuje  řídicí výbor gran-
tového programu „Protidrogová prevence a léčba 2004–2005“ ve složení: KSČM 
– Jan Slámečka, Ladislav Nováček; ČSSD – Jiří Běhounek, Vladimír Novotný; SNK 
– Zdeňka Marková, Petr Jašek; ODS – Miloš Vystrčil, Zuzana Pechová; KDU-ČSL 
– Jiří Vondráček, Jaroslav Kašparů  Jiřího Běhounka předsedou řídicího výboru 
grantového programu „Protidrogová prevence a léčba 2004–2005“ a pověřuje radu 
kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: prosinec 2004
Návrh byl schválen 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 450/08/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje jmenuje  řídicí výbor grantové-
ho programu „Krajina Vysočiny 2004“ ve složení: KSČM – Václav Štěpán, Drahoslav 
Oulehla; ČSSD – Zdeněk Smutný, Josef Macek; SNK – Pavel Vosátka, Antonín Mi-
čán; ODS – Ivo Rohovský, Josef Nedvěd; KDU-ČSL – Jaroslav Poborský, Vlastimil 
Brukner  Iva Rohovského předsedou řídicího výboru grantového programu „Krajina 
Vysočiny 2004“ a pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru 
jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor životního prostředí, termín: prosinec 2004
Návrh byl schválen 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 451/08/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje jmenuje  řídicí výbor granto-
vého programu „Rozvoj vesnice 2004 – II“ ve složení: KSČM – Josef Zahradníček, 
Ladislav Brož; ČSSD – Jaroslav Doležal, Petr Pospíchal; SNK – Marie Černá, Zdeněk 
Jirsa; ODS – Vítězslav Jonáš, Václav Vacek; KDU-ČSL – Hana Žáková , Jaroslava 
Hájková  Marii Černou předsedou řídicího výboru grantového programu „Rozvoj 
vesnice 2004 – II“ a pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výbo-
ru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 21. 12. 2004
Návrh byl schválen 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 452/08/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje jmenuje  řídicí výbor grantové-
ho programu „VOLNÝ ČAS 2005“ ve složení: KSČM – Roman Ondrušek, Jaroslava 
Bambasová; ČSSD – Libor Joukl, Dagmar Nejedlá; SNK – Tomáš Homa, Jaroslav 
Kruntorád; ODS – Jaromír Brychta, Jiří Rapouch; KDU-ČSL – Petr Kesl, Michal 
Kubík  Petra Kesla předsedou řídicího výboru grantového programu „VOLNÝ ČAS 
2005“ a pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenova-
la náhradníka.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 21. 12. 2004
Návrh byl schválen 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 453/08/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje jmenuje  řídicí výbor grantové-
ho programu „JEDNORÁZOVÉ AKCE 2005“ ve složení: KSČM – Pavel Šlechtický, 
Pavel Hodač; ČSSD – Zdeněk Chlád, Antonín Daněk; SNK – Zdeňka Marková, Mar-
tin Grepl; ODS – Milan Šmíd, Alois Nováček; KDU-ČSL – František Bradáč, Pavel 
Pípal  Milana Šmída předsedou řídicího výboru grantového programu „JEDNORÁ-
ZOVÉ AKCE 2005“ a pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího 
výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 21. 12. 2004
Návrh byl schválen 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 454/08/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje jmenuje  řídicí výbor gran-
tového programu „SPORT PRO VŠECHNY 2005“ ve složení: KSČM – Zdeněk 
Dobrý, Karel Tvrdý; ČSSD – Josef Vašíček, Petr Piňos; SNK – Jindřich Skočdopole, 
Zdeněk Jirsa; ODS – Ladislav Nechvátal, Jiří Šmrha; KDU-ČSL – Jan Karas, Josef 
Scháněl  Zdeňka Jirsu předsedou řídicího výboru grantového programu „SPORT 
PRO VŠECHNY 2005“ a pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího 
výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 21. 12. 2004
Návrh byl schválen 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 455/08/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje jmenuje  řídicí výbor grantové-
ho programu „CIZÍ JAZYKY – BRÁNA K NOVÉMU POZNÁNÍ 2005“ ve složení: 
KSČM – Pavel Šlechtický, Marie Jašková; ČSSD – Bohumil Kovanda, Miroslav 
Báňa; SNK – Otto Ondráček, Dana Svobodová; ODS – Jana Fischerová, Jaroslav 
Ptáček; KDU-ČSL – Miroslav Sláma, Eva Hortová  Janu Fischerovou předsedkyní 
řídicího výboru grantového programu „CIZÍ JAZYKY – BRÁNA K NOVÉMU PO-
ZNÁNÍ 2005“ a pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru 
jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 21. 12. 2004
Návrh byl schválen 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 456/08/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje jmenuje  řídicí výbor grantové-
ho programu „Regionální kultura IV.“ ve složení: KSČM – Jan Slámečka, Jiří Vlach, 
ČSSD – Milan Stránský, Pavla Kučerová, SNK – Marek Buš, Olga Zachariášová, 
ODS – Martina Matějková, Jaromíra Hanáčková, KDU-ČSL – Miroslav Houška, 
Hana Žáková  Martinu Matějkovou předsedkyní řídicího výboru grantového pro-
gramu „Regionální kultura IV.“ a pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena 
řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, termín: prosinec 2004
Návrh byl schválen 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 457/08/2004/ZK – Zastupitelstvo kraje jmenuje  řídicí výbor grantové-
ho programu „Energetické využívání obnovitelných zdrojů energie 2004“ ve složení: 
KSČM – Bohumil Kotlán, Jaroslav Miklík, ČSSD – Zdeněk Smutný, Ladislav Peťa, 
SNK – Milan Blažek, Pavel Gregor, ODS – Pavel Hájek, Vladislav Stehno, KDU-ČSL 
– Jaroslav Hulák, Luboš Rudišar  Pavla Hájka předsedou řídícího výboru grantového 
programu „Energetické využívání obnovitelných zdrojů energie 2004“ a pověřuje 
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor životního prostředí, termín: prosinec 2004
Návrh byl schválen 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

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