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Nový správní řád
3. část – Správní orgán, účastníci řízení, zastupování

Zastupitelstvo kraje Vysočina 
schválilo na březnovém zasedá-
ní pokračování dotačního titulu 
přímo z rozpočtu kraje Ochrana 
obecního nemovitého majetku 
V KRAJI Vysočina v roce 2005. 
V loňském roce měly obce o 
dotační titul velký zájem. Od-
bor sekretariátu hejtmana při-
jal celkem 207 žádostí, z toho 
jich bylo zastupitelstvem kraje 
schváleno k podpoře 193. Po 
řádném předložení vyúčtování 
v souladu s Pravidly pro posky-
tování dotací na ochranu obec-
ního nemovitého majetku v kraji 
Vysočina (dále jen „pravidla“) 
byla dotace vyplacena celkem 
141 obcím, tj. podpořeno bylo 
celkem 151 projektů v celkové 
výši 2 562 283,- Kč. Zbývají-
cím 42 projektům, ač byly zre-
alizovány, nemohla být dotace 
vyplacena, protože nebyly ze 
strany obcí dodrženy podmín-

ky pro předložení vyúčtování 
stanovené v pravidlech platných 
pro loňský rok. Obce nejčastěji 
zajišťovaly pomocí elektronic-
kých a zábranných prvků budov 
obecních úřadů a mateřských i 
základních škol, dále kulturních 
zařízení, knihoven, hasičských 
zbrojnic aj.
Pro rok 2005 se bude poskytová-
ní dotací obcím řídit Zásadami 
zastupitelstva kraje pro posky-
tování dotací na ochranu obec-
ního nemovitého majetku v kraji 
Vysočina v roce 2005 (dále jen 
„zásady“). Stejně jako v uply-
nulém roce kraj přispěje na rea-
lizaci technických opatření, jako 
jsou elektronické zabezpečovací 
systémy, bezpečnostní mříže na 
okna, bezpečnostní dveře a zám-
ky apod. až do výše 60 % nákla-
dů na projekt podle velikosti 
obce. Na vyšší částku mohly 
dosáhnou zejména obce s niž-

ším počtem obyvatel, protože 
podle analýzy údajů poskytnu-
tých Policií ČR se právě menší 
obecní úřady stávaly v posled-
ních letech terčem majetkové 
trestné činnosti. Novinkou je 
zpřísnění posuzování žádostí. 
Ty žádosti, které nebudou mít 
všechny náležitosti, tj. budou 
chybět některé údaje či povin-
né přílohy, budou okamžitě vy-
řazeny z dalšího posuzování. 
V případě převisu žádostí budou 
upřednostněny žádosti obcí, jež 
nebyly podpořeny v roce 2004. 
Odborem sekretariátu hejtmana 
Krajského úřadu kraje Vysočina 
budou žádosti obcí přijímány do 
13. května 2005. Celé znění zá-
sad včetně formuláře žádosti na-
jdete na www.kr-vysocina.cz.
 Alena Beranová, odbor se-
kretariátu hejtmana
telefon: 564 602 164, e-mail:
beranova.a@kr-vysocina.cz
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Milé kolegyně, milí kolegové,
náš seriál článků o změnách 
ve správním řízení po 1. 1. 
2006 dnes pokračuje seznáme-
ním s jednotlivými „aktéry“ 
správního řízení, jejich právy 
a povinnostmi. I zde úprava 
doznala značných změn.
1. Správním orgánem jsou 
podle § 1 nového správního 
řádu orgány moci výkonné, 
orgány územních samospráv-
ných celků, jiné orgány, práv-
nické a fyzické osoby, pokud 
vykonávají působnost v ob-
lasti veřejné správy a nestano-
vuje-li zvláštní předpis jinak. 
V důsledku tohoto ustanovení 
nelze považovat za správní 
orgán odbor, oddělení ani jiný 
útvar úřadu, ale výlučně úřad 
jako celek, případně jiný or-

gán územního samosprávného 
celku.
Navíc nám správní řád umožňu-
je nahlédnout i dovnitř správní-
ho orgánu. Nově se tak můžeme 
setkat v § 14 odst. 1 s pojmem 
úřední osoba, což je osoba 
bezprostředně se podílející na 
výkonu pravomoci správního 
orgánu, aniž by přitom nutně 
musela činit úkony svěřené zá-
konem správnímu orgánu (např. 
i sekretářka, která obstarává 
podklady pro rozhodnutí, nebo 
doručovatel). Úřední osobu ne-
lze zaměňovat s oprávněnou 
úřední osobou (§ 15 odst. 2), 
což je osoba k provádění úkonů 
správního orgánu oprávněná 
podle vnitřních předpisů nebo 
pověřená vedoucím správního 
orgánu. Zde nový správní řád 

navazuje na povinnost vedou-
cích úřadů vydat organizační řád 
stanovenou jak obecním zříze-
ním, tak krajským zřízením. 
Představený je defi nován Představený je defi nován Představený
v ustanovení § 14 odst. 2 jako 
služebně nadřízený úřední oso-
by nebo ten, kdo má obdobné 
postavení. Toto ustanovení je 
třeba vykládat v souladu s or-
ganizačními normami územních 
samosprávných celků (obecní 
zřízení, krajské zřízení), se zá-
konem o úřednících územních 
samosprávných celků a s organi-
začním řádem, v nichž najdeme 
konkrétní odpovědi na otázky 
nadřízenosti a podřízenosti.
2. Účastníky řízení nový správ-
ní řád dělí podle rozsahu
jejich procesních práv do tří 
kategorií: 

Duben 2005
4
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Hlavní (neopomenutelní, esen-Hlavní (neopomenutelní, esen-Hlavní
ciální) účastníci – § 27 odst. 1 
– tj. žadatel a další dotčené 
osoby, na které se pro spole-
čenství práv nebo povinností 
s žadatelem musí vztahovat musí vztahovat musí
rozhodnutí v řízení o žádosti, 
a dotčené osoby, jimž má roz-
hodnutí založit, změnit nebo 
zrušit právo anebo povinnost 
nebo prohlásit, že právo nebo 
povinnost mají anebo nemají 
v řízení z moci úřední.
Vedlejší (parciální) účastníci – Vedlejší (parciální) účastníci – Vedlejší
§ 27 odst. 2 – tj. dotčené osoby, 
pokud mohou být rozhodnutím 
přímo dotčeny. 
Účastníci dle zvláštních záko-
nů (speciální) § 27 odst. 3
– osoby, o kterých to stanovuje 
zvláštní zákon.
Platný správní řád mezi účast-
níky řízení nečiní rozdíly a 
přiznává jim stejná procesní 
práva. Právy, která dnes mají 
všichni účastníci, nová úprava 
vybavuje pouze účastníky ne-
opomenutelné. Nový správní 
řád tak dává přednost ochraně 
dobré víry neopomenutelných 
účastníků před procesními prá-
vy ostatních účastníků.
Tato diferenciace má váž-
né důsledky v celém řízení 

(např. nedoručení rozhodnutí 
sousedovi – vedlejšímu účast-
níkovi – nemá vliv na nabytí 
právní moci rozhodnutí, ale 
nedoručení rozhodnutí staveb-
níkovi – hlavnímu účastníkovi 
– způsobí, že rozhodnutí nena-
bude právní moci).
V § 28 připouští nová úprava 
(jen pro případ pochybností(jen pro případ pochybností( ) 
formální účastenství, když sta-
novuje vyvratitelnou domněn-
ku, že správní orgán považuje 
za účastníka i toho, kdo tvrdí, 
že je účastníkem, dokud se ne-
prokáže opak. 
S otázkou procesní způsobi-
lostí fyzických osob (jinak také 
svéprávnosti) se nová úprava v 
§ 29 vypořádává velmi podobně 
jako ta stávající. I do budoucna 
ji pojímá jako způsobilost 
k právním úkonům opírající se 
o § 8 a 9 občanského zákoní-
ku. Odstavce 3 a 4 uvedeného 
paragrafu ale nově upravují 
postavení „nesvéprávných“ 
fyzických osob, protože oprav-
ňují správní orgán k tomu, aby 
jim poskytl příležitost vyjádřit 
se v průběhu řízení k věci, a 
současně je v nich stanovena 
povinnost správního orgánu 
zjistit názor nezletilého dítěte, 

pokud je účastníkem řízení, a 
přihlédnout k němu.
Procesní způsobilost práv-
nických osob nový správní 
řád svěřuje tomu, kdo jedná za 
právnickou osobu před soudem 
podle občanského soudního 
řádu. Dochází tu ke zjednodu-
šení oproti platné úpravě, kdy 
osoba oprávněná činit úkony za 
právnickou osobu musela být 
dovozována ze zvláštních práv-
ních předpisů. Novinkou je i 
explicitní úprava procesní způ-
sobilosti v případě územních 
samosprávných celků, podle 
které je oprávnění činit úkony 
za ÚSC svěřeno osobě zastupu-
jící ÚSC navenek. Tato osoba 
může dále pověřit zaměstnance 
nebo člena zastupitelstva.
Také nová úprava zastupová-
ní vychází z principů a forem, 
které nastolil stávající platný 
správní řád. Šíře a podrobněji 
je pojata problematika opa-
trovnictví, nově se objevuje 
„kategorizace“ zmocnění v pří-
padě zastoupení na základě 
plné moci. Za zmínku stojí ze-
jména úprava tzv. „prezidiální 
plné moci“ v § 33 odst. 2 písm. 
c, což je plná moc pro neurčitý 
počet řízení s určitým předmě-

tem. Problémy bude pravděpo-
dobně činit její uložení u věcně 
(nikoli však místně) příslušné-
ho správního orgánu. 
3. Úplně na závěr bychom ješ-
tě chtěli doporučit pozornosti 
čtenářů ustanovení § 136 řešící 
problematiku dotčených or-
gánů. Jde o orgány, o kterých 
to stanovuje zvláštní zákon, a 
orgány veřejné moci příslušné 
k vydání závazného stanovis-
ka nebo vyjádření. To je pod-
kladem rozhodnutí správního 
orgánu. Postavení dotčeného 
orgánu mají také územní sa-
mosprávné celky, pokud se věc 
týká jejich práva na samosprá-
vu. Dotčené orgány nemohou 
vydávat rozhodnutí, a to ani 
společně se správním orgá-
nem. Vzniknou-li při rozhodo-
vání mezi správním orgánem, 
který vede řízení, a dotčeným 
orgánem (event. mezi dotčený-
mi orgány navzájem) rozpory, 
jsou řešeny podle klíčového 
šestého odstavce § 136.

 Eva Šarapatková, odbor se-
kretariátu ředitele a krajského 
živnostenského úřadu
telefon: 564 602 255, e-mail:
sarapatkova.e@kr-vysocina.cz

V roce 2004 uzavřel kraj Vysočina se společností EKO-KOM, 
a. s. smlouvu o realizaci pilotního projektu Intenzifi kace od-
děleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně 
jejich obalové složky. Hlavními cíly projektu pro rok 2004 byly 
zmapování nakládání s komunálním odpadem (KO), posílení 
odděleného sběru využitelných složek KO a předání praktických 
zkušeností v nakládání s KO obcím v kraji Vysočina.
Vedení a řízení projektu zajišťoval řídicí tým projektu složený ze 
zástupců odboru životního prostředí, fi rmy EKO-KOM, a. s. a zá-
stupců samosprávy kraje Vysočina. Technickou realizací někte-
rých částí projektu byly pověřeny odborné fi rmy vybrané podle 
zákona o zadávání veřejných zakázek a v souladu s pravidly pro 
zadávání veřejných zakázek kraje Vysočina.
V rámci projektu byly provedeny jednotlivě tyto akce:
Podrobná analýza stavu nakládání s KO byla zaměřena na 
produkci a složení KO v kraji s ohledem na využitelné a obalové 
složky, nebezpečné složky, biologicky rozložitelné složky a na 
způsoby sběru, tříděné komodity, typy nádob, hustotu sběrné sítě, 
typy svozové techniky, sběrné dvory a sběrná místa, dotřiďovací 
zařízení apod.
Prostřednictvím grantového programu Fondu Vysočiny Sys-
tém sběru a třídění odpadu 2004 došlo k posílení sítě odděle-
ného sběru využitelného odpadu. Finančními prostředky ve výši 
5,45 mil. Kč bylo podpořeno 106 úspěšných žadatelů a zakoupeno 

987 velkoobjemových a 189 maloobjemových kontejnerů na tří-
děný sběr.
Průzkum veřejného mínění zmapoval dostatečnost informova-Průzkum veřejného mínění zmapoval dostatečnost informova-Průzkum veřejného mínění
nosti o třídění, preferovanou formu sběru odpadu z domácností, 
roční výši poplatků za svoz a hodnocení jejich přiměřenosti, dů-
vody netřídění apod.
Školení pracovníků obcí a obcí s rozšířenou působností
vody netřídění apod.
Školení pracovníků obcí a obcí s rozšířenou působností
vody netřídění apod.

 vedlo Školení pracovníků obcí a obcí s rozšířenou působností vedlo Školení pracovníků obcí a obcí s rozšířenou působností
k předání praktických zkušeností s řízením odpadového hospo-
dářství v obci – různé způsoby odděleného sběru, jejich výhody a 
nevýhody, doporučované frekvence svozu, možnosti zpracování 
odděleně sebraných surovin, obvyklé ceny za zpracování, evi-
dence a hlášení, doporučené znění smluv a možnosti kontrolních 
opatření vůči svozovým fi rmám, informace o Plánu odpadového 
hospodářství.
Cíle pilotního projektu pro rok 2004 se podařilo beze zbytku 
naplnit, a tím byly učiněny kroky k naplnění celkové strategie 
v oblasti třídění odpadů dané Plánem odpadového hospodářství 
kraje Vysočina. Pilotní projekt pokračuje v roce 2005 Dodatkem 
ke smlouvě mj. i realizací krajské komunikační kampaně k pro-
blematice třídění využitelných odpadů. Spolupráce se společností 
EKO-KOM, a. s. úspěšně naplňuje společné cíle v oblasti odpado-
vého hospodářství kraje Vysočina.
 Eva Navrátilová, odbor životního prostředí
telefon: 564 602 522, e-mail: navratilova.e@kr-vysocina.cz

Projekt intenzifi kace odděleného sběru a zajištění využití 
komunálních odpadů

ZPRAVODAJ ZPRAVODAJ
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V lednu letošního roku bylo opět přijato vládou ČR usnesení o za-
bezpečení integrace azylantů v roce 2005. V začlenění do společnos-
ti má azylantům pomoci Státní integrační program. Jeho prioritami 
jsou podle zákona o azylu (č. 325/1999 Sb.) a podle koncepce inte-
grace azylantů výuka českého jazyka, zajištění nabídky bydlení a 
pomoc při zajištění zaměstnání. Program bude podpořen fi nančními 
prostředky ze státního rozpočtu. V oblasti získání znalostí českého 
jazyka a vytváření podmínek pro zabezpečení rekvalifi kace realizují 
integrační program Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a 
úřady práce. Státní integrační program v oblasti bydlení bude v le-
tošním roce nově realizován podle tří současně probíhajících variant, 
přičemž azylant se musí rozhodnout pro jednu z nich. 
Prostor pro spolupráci krajských úřadů a obcí se nabízí právě v ob-
lasti bydlení pro azylanty. Realizace usnesení vlády ve variantě č. I
(jedná se o pokračování stávajícího programu) je totiž plně závislá na 

nabídce bytů ve vlastnictví obcí. Ty pak, bude-li nabídka posouzena 
jako vyhovující, získají velmi zajímavou dotaci poskytovanou Mi-
nisterstvem vnitra. Prostředky jsou jako účelové neinvestiční dotace 
určeny: 
a) na zajištění bydlení ve výši na zajištění bydlení ve výši na zajištění bydlení 150 tis. Kč na azylanta-nájemce 

bytu a 50 tis. Kč na každou další osobu s uděleným azylem, 
která bude s azylantem-nájemcem bytu žít ve společné do-
mácnosti; tato část dotace je určena o opravu bytového fondu 
v majetku obce

b) na rozvoj infrastruktury obce ve výši 150 tis. Kč na azylan-
ta-nájemce bytu a 10 tis. Kč na každou další osobu s uděleným 
azylem, která bude s azylantem-nájemcem bytu žít ve společné 
domácnosti; tato část dotace je určena na opravu nebo udržo-
vání majetku obce v oblastech dopravy, energetiky a inženýr-
ských sítí

Daně z příjmů
V částce 22/2005 Sbírky zákonů vydané dne 23. 2. 2005 bylo 
publikováno pod č. 80/2005 Sb. úplné znění zákona č. 586/
1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn.
Autorské právo
V částce 23/2005 Sbírky zákonů vydané dne 23. 2. 2005 byl 
publikován zákon č. 81/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 121/
2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).
Zákon upravuje především kolektivní správu autorských 
práv. Ve svém důsledku rozšiřuje volné užití autorských děl 
a ostatních předmětů ochrany (umělecké výkony, zvukové a 
zvukovoobrazové záznamy, rozhlasové a televizní vysílání) 
v případě příjmu rozhlasového a televizního vysílání pro-
střednictvím společných domovních antén a v případě zpří-
stupňování předmětů ochrany prostřednictvím rozhlasových a 
televizních přijímačů ubytovaným osobám v hotelích a pacien-
tům ve zdravotnických zařízeních.
Zákon je účinný od 23. 2. 2005.
Poštovní služby
V částce 28/2005 Sbírky zákonů vydané dne 28. 2. 2005 byl 
publikován zákon č. 95/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 29/
2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů 
(zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpi-
sů, a některé další zákony.
Novela zákona rozděluje zákon o poštovních službách na dvě 
hlavní části: soukromoprávní a veřejnoprávní. V soukromo-
právní části se podrobně upravuje smlouva o poštovní službě 
jako zvláštní smluvní typ s tím, že pouze v některých detailech 
platí subsidiárně obecná ustanovení občanského zákoníku. Ve-
řejnoprávní část se zabývá zajištěním nejdůležitějších poštov-
ních služeb (tzv. základní služby) tak, aby byly kvalitní a aby 
byly všeobecně dostupné na celém území České republiky.
Zákon je účinný od 1. 4. 2005.
Střet zájmů
V částce 29/2005 Sbírky zákonů vydané dne 28. 2. 2005 byl 
publikován zákon č. 96/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 238/
1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou ve-

řejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zá-
kon o střetu zájmů), ve znění pozdějších předpisů.
Tento zákon rozšířil působnost zákona o střetu zájmů i na členy 
zastupitelstev krajů, zastupitelstva hlavního města Prahy, zastupi-
telstev obcí s rozšířenou působností a městských částí Prahy, které 
vykonávají působnost obcí s rozšířenou působností.
Zákon je účinný od 1. 3. 2005.
Živnostenské podnikání
Zákon je účinný od 1. 3. 2005.
Živnostenské podnikání
Zákon je účinný od 1. 3. 2005.

V částce 29/2005 Sbírky zákonů vydané dne 28. 2. 2005 bylo 
publikováno nařízení vlády č. 100/2005 Sb., kterým se mění 
nařízení vlády č. 140/2000 Sb., jímž se stanovuje seznam obo-
rů živností volných, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení 
vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanovují obsahové náplně 
jednotlivých živností, ve znění nařízení vlády č. 491/2004 Sb.
Podle tohoto nařízení se např. koncesované živnosti doplňu-
jí o živnost Vedení spisovny. Do volných živností se zařazuje 
Provozování poštovních a zahraničních poštovních služeb.
Nařízení je účinné od 1. 4. 2005.
Pracovní prostředí
V částce 30/2005 Sbírky zákonů vydané dne 1. 3. 2005 bylo 
publikováno nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších 
požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.
Nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských spole-
čenství a upravuje podrobnější požadavky na zajištění bez-
pečnosti práce a ochrany zdraví na pracovišti a v pracovním 
prostředí.
Nařízení je účinné od 1. 3. 2005.
Odpady
V částce 33/2005 Sbírky zákonů vydané dne 8. 3. 2005 bylo 
publikováno pod č. 106/2005 Sb. úplné znění zákona č. 185/
2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, jak 
vyplývá z pozdějších změn.
Školní stravování
vyplývá z pozdějších změn.
Školní stravování
vyplývá z pozdějších změn.

V částce 34/2005 Sbírky zákonů vydané dne 8. 3. 2005 byla 
publikována vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování.
Vyhláška upravuje zejména organizaci školního stravování, 
rozsah poskytovaných služeb a jejich úplatu.
Vyhláška je účinná od 8. 3. 2005.

Novinky ve Sbírce zákonů

Obce mohou spolupracovat při integraci azylantů

Informace
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Nabídne-li tedy např. obec byt o takové velikosti, že bude nabíd-
nut k bydlení tříčlenné rodině s přiděleným azylem, získá obec 
celkem 420 tis. Kč (300 tis. Kč na nájemce bytu + dalších 120 
tis. Kč na další osoby s přiděleným azylem žijícím s nájemcem ve 
společné domácnosti). Již minimální částka 300 tis. Kč na jedno-
ho azylanta-nájemce však stojí určitě za úvahu. Další možností 
jsou podle ministerstva obecní byty v domech s pečovatelskou 
službou pro osoby s přiznaným humanitárním azylem z důvodu 
zdravotního postižení nebo obecní byty v penzionech pro dů-
chodce. Využít lze i bytu, který obec získá převodem od státu, 
jenž nabyl majetku odúmrtí. O způsobu využití dotace obec in-
formuje kraj do konce kalendářního roku.
V roce 2004 nabídly byty dle varianty č. I obce Krucemburk a 
Kaliště, díky nimž bylo zprostředkováno ubytování jedné tří-
členné a jedné pětičlenné rodině azylantů, a město Jihlava, jehož 
nabídku se však nepodařilo v tomto roce zrealizovat. Díky těmto 
nabídkám se podařilo kraji Vysočina dokonce překročit kvótu na 
zajištění bydlení pro azylanty stanovenou usnesením vlády.
Vzhledem k tomu, že se v mnoha krajích nedaří zajistit dostatek 
obecních bytů, a splnit tak kvóty stanovené v usnesení vlády, byl 
Státní integrační program v oblasti bydlení již loni rozšířen o va-
riantu č. II. Umožňuje zajištění nájemního bydlení azylantům, 
již si zajistili bydlení vlastním přičiněním nebo ve spolupráci 
s nestátními neziskovými organizacemi. Vyčleněné prostředky 
státního rozpočtu jsou jako účelové neinvestiční dotace (dále jen 
„dotace“) určeny:
a) na úhradu čistého nájemného azylantům, přičemž vlastní-

kem bytu může být obec, fyzická nebo právnická osoba
b) na rozvoj infrastruktury obce; tato část dotace je určena   na 

opravu nebo udržování majetku obce v oblastech dopravy, 
energetiky a inženýrských sítí 

Výše obou částí dotace je stanovena podle počtu osob v rodině 
azylanta, které budou sdílet společnou domácnost, a je uvedena 
v tabulkách v příloze usnesení vlády. Stát přispívá na čisté nájem-
né azylantovi prostřednictvím obce v celkové délce 5 let (nejdéle 
60 měsíců). Zajistí-li si takto azylant nájemní bydlení a uzavře 
s obcí smlouvu, může obec získat např. na jednoho azylanta 36 
tis. Kč na úhradu čisté nájemného a dalších 18 tis. Kč na rozvoj 
infrastruktury obce za jeden rok.
Úplnou novinkou Státního integračního programu je varianta č. 
III, tj. nabídka nájemních bytů pro azylanty postavených v 
rámci programu Podpora výstavby nájemních bytů pro rok 

2005 Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Při výstavbě dvaceti 
a více bytů podle tohoto programu nabídne obec nejméně jeden 
byt na každých 20 započatých bytů k pronájmu azylantům. Obec 
postupuje podle programu ministerstva, který je zveřejněn na 
www.mmr.cz; po uzavření nájemní smlouvy s azylantem pak 
může obec požádat o dotaci:
– na rozvoj infrastruktury obce ve výši 150 tis. Kč na azylanta-

-nájemce bytu a 10 tis. Kč na každou další osobu s uděleným 
azylem, která bude s azylantem-nájemcem bytu žít ve společné 
domácnosti, tato dotace je určena na opravu nebo udržování 
majetku obce v oblastech dopravy, energetiky a inženýrských 
sítí. 

Tyto varianty jsou blíže popsány v Zásadách pro poskytování dota-
cí ze státního rozpočtu ve prospěch obcí prostřednictvím krajů na 
zajištění bydlení pro azylanty v roce 2005 podle varianty I, II a III, zajištění bydlení pro azylanty v roce 2005 podle varianty I, II a III, zajištění bydlení pro azylanty v roce 2005 podle varianty I, II a III
kde je také uveden přesný postup při realizaci Státního integračního 
programu v oblasti zajištění bydlení azylantům. Obce písemně po-
žádají o poskytnutí dotace ministerstvo prostřednictvím kraje. Žá-
programu v oblasti zajištění bydlení azylantům. Obce písemně po-

Žá-
programu v oblasti zajištění bydlení azylantům. Obce písemně po-

dosti lze předložit nejpozději do 15. října 2004, žádoucí je však 
podávat je již v průběhu celého roku. Ve variantě č. I kraj a posléze 
Ministerstvo vnitra vyberou nabídky bydlení vhodné k integraci 
azylantů. Ty budou následně předloženy komisi, která doporučí pro 
konkrétní nabídku vhodnou osobu. Pokud bude nabídka azylantem 
přijata, vydá ministr vnitra Rozhodnutí o poskytnutí podpory a obci 
bude poskytnuta prostřednictvím kraje dotace. Ve variantě č. II uza-
vře nejprve azylant smlouvu s vlastníkem bytu a podá žádost o do-
taci obci. Obec pak žádá o dotaci obdobně jako v první variantě. Ve 
variantě č. III si vybírá azylant vhodný byt z databáze integračních 
bytů na internetových stránkách Ministerstva vnitra, smlouva o ná-
jmu bytu může být s obcí uzavřena nejpozději do 3 měsíců od na-
bytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, poté si obec opět může 
požádat o dotaci.
Kraj Vysočina se obrací tímto na všechny obce a města kraje 
Vysočina se žádostí o spolupráci při zajištění nabídek bytů ve 
vlastnictví obcí. 
Podrobné informace a vzory žádostí naleznete na www.mvcr.cz/
vestnik, www.kr-vysocina.cz (dokumenty odborů, sekretariát 
hejtmana) nebo na sekretariátu hejtmana u koordinátorky integra-
ce cizinců Aleny Beranové, kam také zasílejte písemné žádosti. 

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

Dnem 1. března 2005 nabyla účinnost vyhláška č. 84/2005 Sb., 
o nákladech závodního stravování a jejich úhradě v PO zříze-
ných obcemi a kraji.
Vyhláška řeší závodní stravování zabezpečované:
1. v organizacích ve vlastním zařízení (§§ 2,3)
2. prostřednictvím organizační složky státu, právnické nebo 

fyzické osoby (§§ 4,5)
3. ve vlastním zařízení organizační složkou státu, právnickou 

nebo fyzickou osobou ( §7)
Ad 1.: § 2 upřesňuje, které druhy nákladů na stravování hradí 
organizace. Jedná se vždy o úhradu provozních nákladů (věcné 
a osobní režie) kromě úhrady nákladů na suroviny. V paragra-
fu 3 je uvedeno, kdo a v jaké výši tyto náklady na stravování 
hradí a za jakých podmínek. Např. které náklady jsou hrazeny 

z nákladů na hlavní činnost PO nebo z prostředků FKSP, co 
musí uhradit sám strávník apod. 
Dále § 3 upřesňuje, na kolik hlavních jídel za sníženou úhradu a 
za jakých podmínek má strávník nárok, řeší otázku případného 
stravování důchodců, žáků středních škol a studentů, kteří u or-
ganizace vykonávají činnost, jež je praktickým vyučováním nebo 
praktickou přípravou a zaměstnanců, kteří vykonávají práci ve 
vlastním zařízení závodního stravování.
Ad 2. a 3.: § 4 až 6 stanovují, kolik procent z ceny hlavních jídel 
mohou organizace uhradit z nákladů hlavní činnosti a kdy mají 
strávníci nárok na hlavní jídlo se sníženou úhradou.
Vyhláška č. 84/2005 Sb. nabývá účinnosti dnem 1. března 2005.
 Eva Šuláková
Vyhláška č. 84/2005 Sb. nabývá účinnosti dnem 1. března 2005.

Eva Šuláková
Vyhláška č. 84/2005 Sb. nabývá účinnosti dnem 1. března 2005.

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

Vyhláška MF č. 84/2005 o nákladech na závodní stravování jejich úhradě
v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky

Odbor ekonomický
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Úřad pro ochranu osobních 
údajů jako dozorový orgán 
v oblasti využívání rodných 
čísel přijal k problematice 
uvádění rodných čísel v obec-
ně závazných vyhláškách 
obcí, kterými zavádí obec 
místní poplatky a upravuje 
podrobnosti jejich vybírání, 
toto stanovisko:
Obce mohou využívat rodná 
čísla poplatníků při stanovení 
a vybírání místních poplatků 
podle zákona č. 565/1990 Sb., 
o místních poplatcích, v plat-
ném znění (dále jen „zákon 
o místních poplatcích“) na 
základě § 13c odst. 1 písm. 
b) zákona č. 133/2000 Sb., o 
evidenci obyvatel a rodných 

číslech a o změně některých 
zákonů (zákon o evidenci 
obyvatel), v platném znění 
(dále jen „zákon o evidenci 
obyvatel“).
 Podle tohoto ustanovení lze 
využívat rodná čísla bez 
souhlasu jejich nositelů, sta-
novuje-li tak zvláštní zákon. 
Úřad pro ochranu osobních 
údajů v tomto případě po-
važuje za zvláštní zákon č. 
337/1992 Sb., o správě daní 
a poplatků, v platném znění 
(dále jen „zákon o správě daní 
a poplatků“), resp. jeho usta-
novení § 33 odst. 6, které sta-
novuje rozsah osobních údajů 
při plnění registrační nebo 
oznamovací povinnosti v pří-

padě, že poplatník vykonává 
činnosti nebo pobírá příjmy 
podrobené dani nebo poplat-
ku. Součástí rozsahu osobních 
údajů v citovaném ustanovení 
zvláštního zákona je rodné 
číslo poplatníka.
Místní poplatky obec zavádí 
obecně závaznou vyhláškou, 
ve které upravuje podrobnos-
ti jejich vybírání v souladu 
s ustanovením § 14 odst. 2 
zákona o místních poplat-
cích. Pokud obec při stano-
vení podmínek ohlašovací 
povinnosti poplatníka stanoví 
v obecně závazné vyhlášce 
i jeho povinnosti oznamovat 
rodné číslo, nejedná se podle 
Úřadu pro ochranu osobních 

údajů o porušení zákona o 
evidenci obyvatel (neoprávně-
né využívání rodných čísel). 
Obec v tomto případě pouze 
deklaruje to, co již stanovuje 
zvláštní zákon (zákon o sprá-
vě daní a poplatků) ve svém 
ustanovení § 33 odst. 6, a není 
proto dán důvod pro pozasta-
vení účinnosti obecně závaz-
né vyhlášky obce na základě 
příslušných ustanovení záko-
na č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení) pro její roz-
por se zákonem.

 Jaroslava Blažková, odbor 
ekonomický
telefon: 565 351 372, e-mail: 
blazkova.j@kr-vysocina.cz

Využívání rodných čísel při stanovení a vybírání místních poplatků
obcemi podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

V předchozích letech nebyl výkon spisové služby upraven práv-
ním předpisem a existovaly pouze metodiky, instrukce nebo 
směrnice jednotlivých resortních ministerstev. Dnem 1. ledna to-
hoto roku vešel v platnost zákon č. 499/2004 Sb., o archivnic-
tví a spisové službě (dále jen „zákon“), a prováděcí vyhláška 
č. 646/2004 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby (dále 
jen „prováděcí vyhláška“). Nový zákon je významný zejména 
tím, že stanovuje povinnost vykonávat spisovou službu určeným 
původcům a stanovuje kontrolu nad dodržováním výkonu spisové 
služby včetně možnosti uložení sankcí. Určeným původcům je 
stanovena povinnost uvést v termínu do 30. června 2005 do sou-
ladu s tímto zákonem vedení spisové služby.
Kdo je určený původce (§ 63 odst. 2 zákona):

organizační složky státu
státní příspěvkové organizace
státní podniky
organizační složky a právnické osoby založené nebo zří-
zené územními samosprávnými celky, pokud vykonávají 
veřejnou správu nebo zaměstnávají více než 25 zaměst-
nanců
školy a vysoké školy
právnické osoby zřízené státem
zdravotnická zařízení
kraje
hlavní město Praha
obce s pověřeným obecním úřadem a obce se stavebním 
nebo matričním úřadem
městská část nebo městský obvod územně členěného statutár-
ního města a městská část hlavního města Prahy, na něž byla 
statutem přenesena alespoň část působnosti obce s pověřeným 
obecním úřadem a obce se stavebním nebo matričním úřadem

Tito vyjmenovaní původci jsou povinni zajistit:
evidenci, rozdělování a oběh dokumentů dle § 64 (označit 
místo pro podání, vést podací deník, došlé dokumenty v den 
podání opatřit podacím razítkem a číslem jednacím, evido-
vat dokumenty u nich vzniklé, vést záznamy o oběhu doku-
mentu)
vyřizování a podepisování dokumentů dle § 65
označení dokumentů spisovými znaky, skartačními znaky 
a skartačními lhůtami podle spisového a skartačního plánu 
a vydání vnitřního předpisu pro výkon spisové služby dle § 
66
odesílání dokumentů dle § 67
ukládání dokumentů dle § 68 (spisovny musí splňovat sta-
vebně-technické a bezpečnostní podmínky podle § 61 odst. 
2 a 4 zákona)

Na ostatní obce, které nejsou uvedené mezi určenými původci, se 
vztahují v plném rozsahu pouze ustanovení § 64 odst. 1, § 65 a § 
67 zákona. Tato ustanovení stanovují povinnost:

zajistit řádný příjem dokumentů (označit místo pro podání, 
tzv. podatelna)
vést podací deník
došlé dokumenty v den podání opatřit podacím razítkem a 
číslem jednacím
evidovat dokumenty u nich vzniklé
zajistit vyřizovaní dokumentů (dokumenty týkající se téže 
věci spojit ve spis)
zajistit podepisování dokumentů statutárním zástupcem 
nebo osobou oprávněnou jednat
zajistit odeslání dokumentů do vlastních rukou adresáta, u 
nichž je nutno nebo právním předpisem stanoveno doložení 
doručení (doklad o doručení připojit k příslušnému spisu)

Změny v zajištění výkonu spisové služby
(nejen pro obce)

ZPRAVODAJ ZPRAVODAJ
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Dále pro tyto obce platí, že ustanovení § 66 (použití spisových znaků 
a vydání vnitřního předpisu pro výkon spisové služby) a § 68 odst.1 a 
2 (ukládání dokumentů do spisovny) se použijí přiměřeně.
Prováděcí vyhláška stanovuje podrobnosti pro příjem, evidenci, roz-
dělování, oběh, vyřizování, odesílání a ukládání dokumentů. 
V prováděcí vyhlášce jsou stanoveny povinné údaje na podacím razít-
ku: název původce, datum doručení, číslo jednací, počet listů a počet 
příloh. Není stanoven tvar ani rozměr, rovněž nezakazuje uvedení i 
jiných údajů na razítku.
Dále prováděcí vyhláška stanovuje náležitosti podacího deníku, který 
může být veden v písemné nebo elektronické podobě. Pro písemnou 
formu je možné použít tiskopisu SEVT „Jednací protokol/podací 
deník, dvoulist“ nebo si vytvořit vlastní formulářový list se sloupci 
označenými dle § 2 odst. 2 prováděcí vyhlášky, tyto listy očíslovat a 
svázat.
Kontrolu dodržování povinností na úseku výkonu spisové služby pro 
územní samosprávné celky a jimi zřizované organizační složky a jiné 
právnické osoby vykonávají státní oblastní archivy podle územní pů-

sobnosti (území okresu). Současně tyto okresní archivy vykonávají i 
metodickou činnost a je možné je požádat o konzultaci, případně sou-
činnost ve věci uvedení výkonu spisové služby do souladu s novým 
zákonem na adresách: Státní okresní archiv Havlíčkův Brod, Ky-
jovská 1125, 580 01 H. Brod, tel.: 569 429 742; Státní okresní archiv 
Jihlava, Fritzova 19, 586 01 Jihlava, tel.: 567 301 963; Státní okresní 
archiv Pelhřimov, Pražská 127, 393 01 Pelhřimov, tel.: 565 323 626; 
Státní okresní archiv Třebíč, Na Potoce 21/23, 674 01 Třebíč, tel.: 568 
845 760; Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, U Malého Lesa 4, 
pp146, 594 01 Žďár nad Sázavou, tel.: 566 621 723.
Text metodického návodu k vyhlášce č. 646/2004 Sb., o podrobnos-
tech výkonu spisové služby, najdete na internetových stránkách kraje 
Vysočina www.kr-vysocina.cz > Servis pro obce > Metodická po-www.kr-vysocina.cz > Servis pro obce > Metodická po-www.kr-vysocina.cz
moc obcím.

 Ivana Šmídová, odbor sekretariátu ředitele a krajského živ-
nostenského úřadu
telefon: 564 602 253, e-mail: smidova.i@kr-vysocina.cz

V roce 2004 počet obyva-
tel v kraji Vysočina poklesl 
o 358 z 517 511 na 517 153 
osob (zahrnuto i 25 obcí, jež 
jsou od 1. 1. 2005 součástí Ji-
homoravského kraje). Ovšem 
ve městech našeho kraje 
ubylo celkem 935 obyvatel, 

přestože počet narozených ve 
městech převýšil počet ze-
mřelých. Z toho jednoznačně 
plyne, že města ztrácejí své 
obyvatele stěhováním oby-
vatelstva do vesnic v jejich 
okolí.
Absolutně nejvyšším úbyt-

kem obyvatelstva, a to jak 
celkovým, tak v důsledku 
vystěhování, se může „po-
chlubit“ krajské město. Po-
čet obyvatel Jihlavy klesl 
pod 50 000, což má velmi 
negativní dopad na fi nanč-
ní příjmy města. Vzhledem 

k celkovému počtu obyvatel 
však byl v roce 2004 jejich 
nejvyšší úbytek zaznamenán 
v Ledči nad Sázavou (1,84 
%) a Počátkách (1,66 %). 
V devíti městech se počet 
obyvatel během roku 2004 
zvýšil. Absolutně i relativně 
nejvíce si „polepšilo“ město 
Polná. Zásluhu na tom má 
výrazně kladné migrační sal-
do, které je nejvyšší v kraji.
Přirozený přírůstek, tj. roz-
díl narozených a zemřelých, 
byl nejvyšší ve Žďáru nad 
Sázavou, a to absolutně 
i relativně. Nejhůře v této 
statistice loni skončil Hum-
polec, kde počet zemřelých 
převýšil počet narozených 
o 43 osob, avšak přepočteno 
na obyvatelstvo celkem do-
padlo nejhůře naše nejmenší 
město – Habry.
V celkem 13 obcích, kte-
ré nemají statut města, žije 
více obyvatel než v nejmen-
ším městě kraje Vysočina. 
Bohužel takové podrobné 
údaje, jako jsou k dispozici 
za města, Český statistický 
úřad za ostatní obce nezve-
řejňuje.

 Václav Novák , odbor regi-
onálního rozvoje
telefon: 564 602 542, e-mail:
novak.v@kr-vysocina.cz

Obyvatel ve městech kraje Vysočina ubývá

Název města
Počet

k 31. 12.
Živě 

narození
Zemřelí  Přistěhovalí Vystěhovalí

Přírůstek (úbytek)
migrační celkový

Jihlava 49 865 438 461 923 1 135 -212 -235
Třebíč 38 715 352 321 545 646 -101 -70
Havlíčkův Brod 24 296 249 240 572 641 -69 -60
Žďár nad SázavouŽďár nad Sázavou 23 976 249 168 373 508 -135 -54
Pelhřimov 16 417 170 147 272 419 -147 -124
Velké Meziříčí 11 744 131 117 151 174 -23 -9
Humpolec 10 887 90 133 199 183 16 -27
Nové Město na Moravě 10 506 111 94 128 176 -48 -31
Chotěboř 9 835 76 90 173 173 0 -14
Bystřice nad Pernštejn. 8 949 69 87 119 148 -29 -47
Moravské Budějovice 7 957 58 66 155 161 -6 -14
Světlá nad Sázavou 6 961 54 64 97 163 -66 -76
Třešť 5 989 67 49 77 85 -8 10
Ledeč nad Sázavou 5 937 41 76 87 163 -76 -111
Telč 5 809 49 70 63 116 -53 -74
Náměšť nad Oslavou 5 142 48 50 68 116 -48 -50
Pacov 5 133 54 46 91 111 -20 -12
Polná 5 064 55 48 139 88 51 58
Velká Bíteš 4 852 50 41 92 92 0 9
Jemnice 4 340 33 29 126 101 25 29
Jaroměřice nad Rokyt. 4 219 40 30 114 76 38 48
Kamenice nad Lipou 4 119 40 38 83 114 -31 -29
Přibyslav 3 951 38 32 48 68 -20 -14
Brtnice 3 738 43 38 75 86 -11 -6
ŽirovniceŽirovnice 3 065 31 50 60 61 -1 -20
Ždírec nad DoubravouŽdírec nad Doubravou 2 923 26 34 69 45 24 16
Počátky 2 674 19 30 39 73 -34 -45
Golčův Jeníkov 2 639 24 21 47 55 -8 -5
Horní Cerekev 1 886 15 18 77 54 23 20
ČernoviceČernovice 1 870 18 23 46 34 12 7
Hrotovice 1 771 15 15 24 33 -9 -9
Svratka 1 531 16 11 13 26 -13 -8
Habry 1 317 11 21 40 18 22 12

ZPRAVODAJ ZPRAVODAJ

Zdroj dat: Stav a pohyb obyvatelstva v České republice v roce 2004. ČSÚ, Praha 2005
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Dnem 1. 3. 2005 nabyl účinnosti zákon č. 96/2005 Sb. Tímto zákonem 
došlo ke změně zákona o střetu zájmů, zákona o volbách do zastupitel-
stev obcí a zákona o volbách do zastupitelstev krajů. Vzhledem k tomu, 
že některé z těchto změn se bezprostředně týkají členů zastupitelstev 
obcí a měst v kraji Vysočina, dovolte, abychom vás ve stručnosti se-
známili s tím nejpodstatnějším, co uvedený zákon přináší.
1. Rozšíření pojmu veřejný funkcionář
Nejrozsáhlejší změnu prodělal zákon č. 238/1992 Sb., o střetu zá-
jmů, ve znění pozdějších předpisů. Novelou došlo k rozšíření poj-
mu veřejný funkcionář o členy zastupitelstev obcí s rozšířenou 
působností a členy zastupitelstev krajů. Tito zastupitelé mají 
nově zakotveny některé povinnosti, jejichž účelem je učinit výkon 
jejich mandátu více transparentním. 
Zastupitelé nesmějí ve vymezených případech využívat svého 
postavení, pravomocí ani informací získaných při výkonu své 
funkce k získání neoprávněných výhod pro sebe ani jinou osobu. 
Kromě toho mají zastupitelé nově zakotvenu povinnost podávat 
několik druhů oznámení. Oznámení mají formu čestných prohlá-
šení. Konkrétně se jedná o tyto druhy čestných prohlášení:
a) Oznámení o osobním prospěchu musí člen zastupitelstva uči-

nit před hlasováním nebo rozhodnutím věci, na které má osob-
ní zájem nebo osobní prospěch on sám nebo jeho manžel, děti, 
rodiče, sourozenci, druh nebo družka. 

b) Oznámení o činnostech musí člen zastupitelstva podat odděleně 
za sebe a za manžela a uvést v něm, zda provozuje podnikatel-
skou činnost, zda je členem kontrolního řídicího nebo dozorčího 
orgánu právnické osoby, zřízené za účelem podnikání, a zda vy-
konává jinou výdělečnou činnost např. v pracovním poměru.

c) Oznámení o příjmech a darech má povinnost podávat pouze člen 
zastupitelstva, který je pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněn. 
V tomto oznámení je povinen uvést výši, druh a zdroj každého 
svého peněžního příjmu a daru, pokud souhrnná hodnota těchto 
příjmů přesáhne za jeden kalendářní rok výši platové základny po-
slance. Do oznámení není třeba uvádět poskytnutí noclehu, stravy 
a dalších přiměřených požitků při služebních cestách. 

d) V oznámení o nemovitém majetku musí člen zastupitelstva uvést, 
zda v příslušném kalendářním roce on sám nebo jeho manžel/ka 
nabyl vlastnická nebo další věcná práva k nemovitému majetku.

Evidenci uvedených oznámení vede kontrolní výbor příslušné-
ho zastupitelstva a tato evidence je veřejně přístupná. V pří-
padě, že člen zastupitelstva jednal v rozporu se svým čestným 
prohlášením nebo čestné prohlášení neučinil, ačkoliv jej učinit 
měl, může mu příslušný kontrolní výbor uložit pokutu až do 
výše 30 000,- Kč. 
2. Rozšíření okruhu funkcí, které jsou neslučitelné s výkonem 
mandátu člena zastupitelstva
Novelou došlo rovněž ke změně zákonů o volbách do zastupitel-
stev obcí. Podstatou této změny, která se týká zastupitelstev všech 
obcí (tedy nejen obcí s rozšířenou působností, jak je tomu u bodu 
1.), je rozšíření okruhu funkcí, jež jsou neslučitelné s výkonem 
mandátu člena zastupitelstva obce. Nově je funkce člena zastupi-
telstva obce neslučitelná s funkcemi:

statutárního orgánu příspěvkové organizace obce
osoby oprávněné jednat za organizační složku obce
strážníka obecní policie

Neslučitelnost je samozřejmě dána pouze vůči tomu zastupitel-
stvu, které příslušnou příspěvkovou organizaci, organizační slož-
ku nebo obecní policii zřídilo.
Jelikož uvedený zákon neobsahuje ve vztahu k této změně žádná 
přechodná ustanovení, došlo u všech členů zastupitelstev obcí, 
kteří ke dni 1. 3. 2005 vykonávali některou z těchto funkcí, k ne-
slučitelnosti funkcí.
Pokud tito členové zastupitelstev obcí do nejbližšího zasedání 
zastupitelstva obce, jež proběhne po 1. 3. 2005, nerezignují na 
mandát člena zastupitelstva obce, vysloví jim zastupitelstvo obce 
zánik mandátu.
Pokud by zánik mandátu zastupitelstvo obce nevyslovilo, požádá 
ředitel krajského úřadu o svolání mimořádného zasedání zastupi-
telstva obce. Není-li zániku mandátu dosaženo na tomto mimo-
řádném zasedání zastupitelstva obce, zaniká mandát, vysloví-li to 
ředitel krajského úřadu.
Podobným způsobem je nově rozšířen i okruh funkcí, které jsou 
neslučitelné s výkonem mandátu člena zastupitelstva kraje.

 David Marek, sekretariát ředitele a krajského živnostenského 
úřadu, telefon: 564 602 183, e-mail: marek.d@kr-vysocina.cz

Novela zákona o střetu zájmů

2.–3. března se Velké Meziříčí stalo místem setkání starostů, 
podnikatelů, představitelů nestátních neziskových organiza-
cí, zájmových sdružení z oblasti rozvoje venkova a zástupců 
agrárního sektoru z celé Vysočiny se zástupci ministerstev 
a krajské samosprávy. Kraj zde na dvoudenní 1. regionální 
konferenci představil projekt Partnerství pro Vysočinu.
Téměř dvěma stovkám účastníků konference představili zástupci 
kraje Vysočina a Ministerstva pro místní rozvoj nový dlouhodobý 
projekt Partnerství pro Vysočinu, podpořený z evropských zdro-
jů, konkrétně z opatření 3.3 Společného regionálního operačního 
programu.  Jedním z nejvýznamnějších cílů tohoto projektu je vy-
budovat funkční krajské partnerství, a tedy platformu, na níž by 
se nyní i v budoucnu odehrával otevřený dialog o dalším rozvoji 
našeho kraje jako celku. Aktuálním problémem, který všechny 
úrovně PARTNERSTVÍ začnou s podporou tohoto projektu ko-
ordinovaně řešit, je způsob rozdělení peněz z evropských struk-
turálních fondů v období 2007–2013.
Celou strukturu partnerství v kraji si lze představit jako pyrami-
du. Na vrcholu stojí krajské rozvojové partnerství, tvořené vrchol-krajské rozvojové partnerství, tvořené vrchol-krajské rozvojové partnerství

nými zástupci institucí, zaštiťujících jednotlivé sektory – místní 
samosprávu (Svazek obcí, Spolek pro obnovu venkova), agrární 
(Krajská agrární komora), podnikatelský (Krajská hospodářská 
komora), neziskový sektor (Unijazz) – a představiteli kraje.
Další patro této pyramidy vytvoří místní partnerství na úrovni místní partnerství na úrovni místní partnerství
obcí s rozšířenou působností (Jihlava, Třebíč, Velké Meziříčí a 
ostatní centra správních obvodů), iniciovaná projektem. Míst-
ními partnerstvími budou nepříliš formalizované pracovní sku-
piny, které budou mít za úkol formulovat, co daná část regionu 
potřebuje, jak se má podle nich rozvíjet a do čeho je třeba nejvíce 
investovat.
Základnu pyramidy pak vytvoří jednotlivé obce Vysočiny a 
v nich spletitá síť podniků, organizací i jednotlivců, kterým není 
lhostejné, co se děje v jejich okolí. 
Krajské rozvojové partnerství iniciuje ve druhé čtvrtině roku Krajské rozvojové partnerství iniciuje ve druhé čtvrtině roku Krajské rozvojové partnerství
2005 proces zakládání místních partnerství na úrovni obcí s roz-místních partnerství na úrovni obcí s roz-místních partnerství
šířenou působností. S pomocí svých partnerů osloví kraj všechny 
významné instituce a jednotlivce – starosty obcí, představitele 
mikroregionů, místních akčních skupin, podnikatele, neziskové 

Konference Partnerství pro Vysočinu
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organizace, zemědělce... Zkrátka všechny, kteří právě díky své 
úzké vazbě na dané území nejlépe vědí, co je třeba změnit a do 
čeho je třeba investovat, aby se jejich obce a okolí rozvíjely a na-
bízely dostatek pracovních příležitostí, kvalitní infrastrukturu, 
potřebné sociální služby i kulturní vyžití.
Poté svolá kraj všechny oslovené ke kulatým stolům, u nichž za 
odborného metodického vedení vzniknou tzv. místní operační 
plány, tzn. seznamy změn formulované podle určitých pravidel, 
jejichž prostřednictvím by se dané místo dále rozvíjelo a pro je-
jichž realizaci je třeba získat fi nanční zdroje. 
Důležité je zejména to, aby se na potřebnosti takových změn a in-
vestic shodla větší skupina lidí – v tom spočívá základní princip 
partnerství a takový přístup rovněž zajistí, že z evropské podpory 
bude mít užitek co největší množství subjektů. 
Požadavky všech těchto (asi 15) místních partnerství se sepíší 
v tzv. regionálním operačním programu (ROP), tedy souhrnném 
seznamu rozvojových záměrů a potřebných investic na úrovni 
kraje. Na základě tohoto dokumentu, vycházejícího z potřeb 
všech úrovní, bude kraj vyjednávat podmínky pro rozdělování 
evropských peněz určených v letech 2007–2013 na rozvoj re-
gionu. Vzhledem k tomu, že půjde o nemalou částku a možná 
poslední strukturální pomoc v této podobě, je účast na místních 
partnerstvích příležitostí, která se už nebude opakovat.
Možná i díky důrazu na neopakovatelnost této příležitosti měla 
konference okamžitou odezvu ze strany oslovených představite-
lů obcí, neziskového, agrárního i podnikatelského sektoru z celé 
Vysočiny. Odbor regionálního rozvoje zaznamenal již v průběhu 
a krátce po skončení konference řadu nabídek ke spolupráci v ob-
lasti vytváření budoucích rozvojových partnerství. 

Kraj Vysočina je prvním z krajů, který přichází s tímto typem 
projektu. Proto se konference zúčastnili i zástupci několika mi-
nisterstev (konkrétně MMR, MŽP a MZe). Podělili se o výsled-
ky fungování principu partnerství v rámci aktivit jejich resortů a 
ocenili rozjíždějící se projekt jako příležitost k využití dosavad-
ních zkušeností partnerským přístupem (MAS, MA21) na takové 
úrovni, jakou je územně rozlehlá samosprávná jednotka kraje. 
Zástupci ostatních krajů republiky ve Velkém Meziříčí čerpali 
inspiraci pro vlastní podobné projekty.
O spokojenosti účastníků z úrovně ministerstev, jiných krajů i 
naší vlastní samosprávy vypovídají následující ohlasy:
Radka Soukupová, Ministerstvo pro místní rozvoj: „Ještě 
jednou bych Vám chtěla moc poděkovat za upořádání konferen-
ce. Možná si ani neuvědomujete, jak jsou vaše aktivity důležité. 
Konference měla atmosféru reprezentativního počinu a zároveň 
místní laskavosti.“
Barbara Vítková, vedoucí oddělení rozvojových koncepcí, 
Liberecký kraj: „Vám patří obrovské díky, jak jste se své úlohy 
zhostili, program konference byl velmi přínosný pro naši činnost 
a organizace neměla chybu. Jen samé plusy….“
Jiří Vondráček, člen Rady kraje, Kraj Vysočina:
„Měl jsem dobrý pocit z otevřenosti kraje a snahy být připra-
veni.“
Více informací o tomto projektu, o jeho dalších zajímavých akti-
vitách se dozvíte na webových stránkách www.partnerstvi-vyso-
cina.cz, kde naleznete i kontakty na realizátory projektu.

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

Spolek pro obnovu venkova, Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo 
pro místní rozvoj vyhlašuje soutěž Vesnice roku 2005. Soutěže 
se mohou účastnit všechny obce nebo jejich sídla vesnického cha-
rakteru, které mají zpracován vlastní Program obnovy vesnice, 
podají přihlášku do soutěže s dokumentací svých výsledků a uhra-
dí příspěvek na režii soutěže.
Oceněné obce jsou obvykle zvýhodňovány při přidělování dotací 
v rámci Programu obnovy venkova. Vítěz krajského kola soutěže 
může získat dotaci až do výše 500 tis. Kč v rámci celostátního 
Programu obnovy venkova.
Přihlášku do soutěže včetně příslušné dokumentace a kopii do-
kladu o úhradě příspěvku zašlou obce do 16. května 2005 na ná-
sledující adresu: Ing. Marcela Ondráčková, Regionální pracoviště 
Ministerstva pro místní rozvoj, Moravské nám. 3, 602 00 Brno; 
tel./fax: 542 519 177, e-mail: ondmar@mmr.cz.
Přihláška a přesné znění podmínek soutěže jsou k dispozici na 
internetových stránkách www.isu.cz/pov. Tyto podklady jsou 
k vyzvednutí také na krajském úřadě na adrese: Krajský úřad 
kraje Vysočina, odbor regionálního rozvoje, pracoviště Žižkova 
16, 1 patro, dveře č. 2.07. 
 Luděk Hrůza, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 543, e-mail: hruza.l@kr-vysocina.cz

Soutěž Vesnice
roku 2005

Zastupitelstvo kraje schválilo na svém zasedání dne 29. 3. 2005 
dotace obcím (podprogram A) a svazkům obcí (podprogram B) 
na jejich projekty v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 
pro rok 2005. Jednotlivým žadatelům bude výše přidělené dotace 
oznámena písemně, přehled schválených dotací bude rovněž zve-
řejněn na internetových stránkách kraje www.kr-vysocina.cz v 
sekci Dokumenty odborů krajského úřadu > Odbor regionálního 
rozvoje > Rozvoj a obnova venkova.
U projektů se schválenou podporou bude následně provedena 
příslušnou obcí s rozšířenou působností, tak jako tomu bylo v 
předchozích letech, předběžná kontrola zaměřená na prověření 
skutečností rozhodných pro udělení dotace (vlastnictví majet-
ku, jehož se dotace týká) a úplnost předepsaných dokladů (podle 
charakteru akce, např. stavební povolení, smlouvy s dodavateli, 
dokumentace výběrového řízení podle platné právní úpravy zadá-
vání veřejných zakázek atp.). Po kladném výsledku této kontroly 
bude se žadatelem podepsána smlouva o poskytnutí podpory a 
dotace bude následně převedena na účet obce či svazku obcí. 
Závěrem připomínáme, že realizace dotovaných projektů musí 
proběhnout do konce roku 2005.
 Dušan Vichr, odbor regionálního rozvojeDušan Vichr, odbor regionálního rozvojeDušan Vichr
telefon: 564 602 541, e-mail: vichr.d@kr-vysocina.cz

Rozdělení dotací v rámci 
Programu obnovy venkova 

Vysočiny pro rok 2005

Odbor regionálního rozvoje

ZPRAVODAJ ZPRAVODAJ



Vysočina a Evropská unie

číslo 4/2005 strana  9

Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém zasedání dne 29. 3. 2005 
vyhlásilo grantový program z Fondu Vysočiny Veřejná letiště 
2005 na podporu úprav a modernizace veřejných vnitrostát-
ních letišť.
Hlavním cílem programu je podpora úprav a modernizace veřej-
ných vnitrostátních letišť na území kraje Vysočina. Důležitým fak-
torem pro zvýšení a udržení tempa hospodářského rozvoje území 
je také jeho zpřístupnění leteckou dopravou. V kraji Vysočina se 
v této souvislosti jako nepříznivá jeví skutečnost, že není vybaven 
letištěm s odpovídajícím zázemím pro současné i potencionální 
uživatele. Takové infrastrukturní zařízení by totiž přispělo k tomu, 
aby na území kraje působily fi rmy z nejmodernějších průmys-
lových oborů, které samy o sobě v daném území působí velmi 
progresivně. Z těchto důvodů bude potřebné takovéto zařízení ve 
vhodné lokalitě postupně dobudovat.
Součástí snahy o zajištění sítě veřejných letišť je i otázka upevnění 
a stabilizace jejich právního postavení. U převážné části veřejných 
vnitrostátních letišť není zcela dořešena otázka vlastnictví po-
zemků tvořících buď přímo provozní plochu letiště, nebo zázemí 
sloužící jeho provozu včetně případů, kdy budovy potřebné pro 
provoz letiště jsou postaveny na pozemcích patřících jinému vlast-

níku než budova samotná. Tyto nedořešené právní vztahy jsou 
potencionální překážkou, která může v případě právního konfl iktu 
destabilizovat provoz a v krajním případě i vést k odebrání statutu 
daného letiště.
Účelem poskytovaných fi nančních prostředků je zajistit spolufi -
nancování projektové přípravy, dostavby, dobudování a stabili-
zaci sítě veřejných vnitrostátních letišť, rozšíření jejich výbavy a 
příslušenství pro zvýšení jejich využitelnosti pro obchodní účely, 
zlepšování parametrů a vybavení dispečerských pracovišť, příspě-
vek na pořízení projektové dokumentace pro uvedené účely.
Žádosti se přijímají osobně prostřednictvím podatelny Krajského 
úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava nebo poštou 
v termínu do 20. 5. 2005 (rozhodující je datum poštovního razít-
ka). 
Garantem programu je odbor dopravy a silničního hospodářství, 
Krajský úřad kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, 587 33.

Průběžné informace ke zpracování projektů bude poskytovat 
odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravní ob-
služnosti, Ing. Zdeněk Navrkal, tel.: 564 602 287, e-mail: navr-
kal.z@kr-vysocina.cz.

Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém zasedání dne 29. 3. 2005 vyhlásilo tři nové 
grantové programy z Fondu Vysočiny na podporu projektů směřujících do oblasti vol-
nočasových aktivit, rozvoje veřejných knihoven a modernizace vnitrostátních letišť. 
Níže je uveden výčet vyhlášených grantových programů a kontakt na odbory krajské-
ho úřadu, v jejichž gesci budou programy realizovány:

Mezinárodní projekty 2005 – 1 500 000,- Kč: program na podporu mezinárodních projektů pro děti a mládež (odbor školství, 
mládeže a sportu, Mgr. Klára Sotonová, tel.: 564 602 842, e-mail: sotonova.k@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 30. 04. 2005
Líbí se nám v knihovně – 2 000 000,- Kč: program na podporu veřejných knihoven v kraji (odbor kultury a památkové péče, 
PhDr. Katina Lisá, tel.: 564 602 249, e-mail: lisa.k@kr-vysocina.cz, Mgr. Lenka Vyhlídalová, tel.: 564 602 260, e-mail: vyhlidalo-
va.l@kr-vysocina.cz) 
Uzávěrka: 16. 05. 2005 
Veřejná letiště 2005 – 2 000 000,- Kč: program na podporu úprav a modernizace veřejných vnitrostátních letišť (odbor dopravy 
a silničního hospodářství, Ing. Zdeněk Navrkal, tel.: 564 602 287, e-mail: navrkal.z@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 20. 5. 2005
Výzvy k předkládání projektů a veškeré informace ke grantovým programům včetně formuláře žádosti najdete na interneto-
vých stránkách kraje Vysočina www.kr-vysocina.cz nebo na www.fondvysociny.cz.

Nové grantové programy z Fondu Vysočiny

V souvislosti se členstvím České republiky v Evropské unii je 
ze strany veřejnosti stále větší zájem o texty právních předpisů 
Evropských společenství/Evropské unie (dále jen „ES/EU“) 
zveřejňované v Úředním věstníku Evropské unie (k tomu blíže 
Zpravodaj 2/2005).
Publikaci dokumentů ES/EU zajišťuje Úřad pro úřední tis-
ky Evropských společenství na internetové adrese http://
europa.eu.int. Právní předpisy jsou na této adrese uvedeny v 
systému EUR-Lex, který poskytuje přímý bezplatný přístup 

k právu ES/EU. Systém umožňuje nahlédnout do Úředního 
věstníku Evropské unie a obsahuje kromě jiného smlouvy, 
právní předpisy, zvykové právo a návrhy právních předpisů. 
Nabízí také řadu možností vyhledávání.
Odkaz na systém EUR-Lex je umístěn rovněž na interneto-
vých stránkách Ministerstva vnitra ČR(http://www.mvcr.cz/
2003/rady/sbirka_rady.html) nebo na Portálu veřejné správy 
v rámci sekce Zákony-Směrnice EU (http://portal.gov.cz/wps/
portal/s.155/706).

Informace o možnosti nahlédnout do textů právních 
předpisů Evropských společenství/Evropské unie

ZPRAVODAJ ZPRAVODAJ
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Grantové schéma na podporu malých a středních podnikatelů 
v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina č.: V/MSP/
SROP/1.1./1/2004
a 
Grantové schéma na podporu drobných podnikatelů v ekono-
micky slabých regionech kraje Vysočina č.: V/DP/SROP/1.1./
1/2004
1. Číslo výzvy: 01
2. Priorita programu: 1 Regionální podpora podnikání
Opatření priority: 1.1. Podpora podnikání ve vybraných regionech 
3. Příjem žádostí: 

• Od 4. dubna 2005 do 13. května 2005 do 12.00 hod. u Granto-
vého schématu na podporu drobných podnikatelů 

• Od 4. dubna 2005 do 23. května 2005 do 12.00 hod. u Granto-
vého schématu na podporu malých a středních podnikatelů

4. Místo pro osobní příjem žádostí je regionální kancelář Cze-
chInvestu, Komenského 31, Jihlava, Ing. Dagmar Strnadová, 
ing. Iva Zabloudilová, tel: 567 155 197, 198, e-mail: jihlava@czechin-
vest.org
5. Kontaktní osoby pro poskytování informací o programu:
Martina Kršňáková, odbor regionálního rozvoje Krajského úřa-
du kraje Vysočina, Žižkova 16, Jihlava, tel. 564 602 546, e-mail: 
krsnakova.m@kr-vysocina.cz
Ing. Stanislava Lemperová, odbor regionálního rozvoje Krajské-
ho úřadu kraje Vysočina, Žižkova 16, Jihlava, tel. 564 602 532, 
e-mail: lemperova.s@kr-vysocina.cz
Ing. Dagmar Strnadová a Ing. Iva Zabloudilová, regionální kance-
lář CzechInvestu, Komenského 31, Jihlava, tel. 567 155 197, 198, 
e-mail: jihlava@czechinvest.org 

Podpora sociální integrace v regionech v kraji Vysočina 
2004–2006 
č.: V/SROP/3.2/1/2004
1. Číslo výzvy: 1
2. Program, priorita, opatření, podopatření
Priorita programu: 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech
Opatření priority: 3.2 Podpora sociální integrace v regionech
3. Příjem žádostí: od 1. března 2005 do 29. dubna 2005 (15.00 hod)
4. Místem předkládání projektů je oddělení koncepce vzdělá-
vání odboru školství, mládeže a sportu, Krajský úřad kraje Vyso-
čina, Tolstého 15, Jihlava; kontaktními osobami pro poskytování 
informací o programu jsou pracovnice odboru školství, mládeže 
a sportu, oddělení koncepce vzdělávání:
Ing. Jana Zikánová, tel.: 564 602 845, e-mail: zikanova.j@kr-
-vysocina.cz

Ing. Adéla Kuchyňová, tel.: 564 602 851, e-mail: kuchyno-
va.a@kr-vysocina.cz

Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu 
v kraji Vysočina 
č.: V/SROP/4.1.2/1/2004
1. Číslo výzvy: 1
2. Program, priorita, opatření, podopatření
Priorita programu: 4 Rozvoj cestovního ruchu
Opatření priority: 4.1 Rozvoj služeb pro cestovní ruch
Podopatření: 4.1.2 Podpora regionálních a místních služeb ces-
tovního ruchu
3. Příjem žádostí: od 1. března 2005 do 22. dubna 2005 (12.00 hod)
4. Místem předkládání projektů je Krajský úřad kraje Vysoči-
na, Žižkova 16, Jihlava a kontaktními osobami pro poskytování 
informací o programu jsou pracovníci odboru regionálního roz-
voje, oddělení cestovního ruchu:
Ivana Mahelová, tel.: 564 602 533, e-mail: mahelova.i@kr-vy-
socina.cz, 
Ing. Iveta Malá, tel.: 564 602 536, e-mail: mala.i@kr-vysocina.cz
Ing. Renata Běhanová, tel.: 564 602 537, e-mail: behanova.r@-
kr-vysocina.cz

Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu 
v kraji Vysočina 
č.: V/SROP/4.2.2/1/2004
1. Číslo výzvy: 1
2. Program, priorita, opatření, podopatření
Priorita programu: 4 Rozvoj cestovního ruchu
Opatření priority: 4.2. Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch
Podopatření priority 4.2.2. Podpora regionální a místní infra-
struktury cestovního ruchu 
3. Příjem žádostí: od 1. března 2005 do 29. dubna 2005 (12.00 hod)
4. Místem předkládání projektů je Krajský úřad kraje Vysoči-
na, Žižkova 16, Jihlava a kontaktními osobami pro poskytování 
informací o programu jsou pracovníci odboru regionálního roz-
voje, oddělení cestovního ruchu:
Ing. Renata Běhanová, tel. 564 602 537, e-mail: behanova.r@kr-vy-
socina.cz
Ing. Iveta Malá, tel. 564 602 536, e-mail: mala.i@kr-vysocina.cz
Ivana Mahelová, tel. 564 602 533, e-mail: mahelova.i@kr-vy-
socina.cz

Plné znění výzev a podrobné informace pro zpracování žádos-
tí do uvedených grantových schémat naleznete na www.vyso-
cina-fi nance.cz.

Vysočina, kraj se sídlem Žižkova 57, Jihlava, vyhlašuje
výzvy k předkládání projektů do grantových schémat 

v rámci Společného regionálního operačního programu

ZPRAVODAJ ZPRAVODAJ
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Nejčastější dotazy obcí týkající 
se zákona o pohřebnictví

Při praktické realizaci zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se 
v řadě obcí vyskytují problémy a situace, které je možné zo-
becnit, a ostatním obcím tak poskytnout informace nebo radu, 
jak je řešit.
Na základě dotazů zpracoval krajský úřad, odbor sekreta-
riátu ředitele a krajského živnostenského úřadu, odpovědi, 
které najdete na internetových stránkách kraje Vysočina: 
www.kr-vysocina.cz > Servis pro obce > Metodická pomoc 
obcím.
 Markéta Frantálová, Jaroslava Váchová, odbor sekretari-
átu ředitele a krajského živnostenského úřadu
telefon: 564 602 186, e-mail: vachova.j@kr-vysocina.cz, fran-
talova.m@kr-vysocina.cz 

Podpora výstavby technické
infrastruktury 2005

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo program na podporu 
výstavby technické infrastruktury pro následnou výstavbu by-
tových a rodinných domů. Obec nebo svazek obcí musí podat 
žádost včetně povinných náležitostí do podatelny Ministerstva 
pro místní rozvoj nejpozději do 29. dubna 2005: Ministerstvo 
pro místní rozvoj, Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1. 
Všechny podmínky programu a příslušné doplňky i formulář 
žádosti naleznete na internetových stránkách Ministerstva pro 
místní rozvoj ČR www.mmr.cz v sekci Bytová politika > Pro-
gramy. Tyto podklady jsou k vyzvednutí také na krajském úřa-
dě na adrese: Krajský úřad kraje Vysočina, odbor regionálního 
rozvoje, pracoviště Žižkova 16, 1. patro, dveře č. 2.07. 
 Luděk Hrůza, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 543, e-mail: hruza.l@kr-vysocina.cz

Odbor sekretariátu
reditele a krajského
živnostenského úradu

Odbor regionálního
rozvoje

Výsledky soutěže
Zlatý erb

Kraj Vysočina ve spolupráci se Sdružením Zlatý erb vyhlásil kraj-
ské kolo sedmého ročníku soutěže Zlatý erb. Odborná krajská po-
rota hodnotila následující ohlášené stránky a elektronické služby 
měst a obcí Vysočiny v těchto kategoriích:
a) nejlepší webové stránky města – 10 soutěžících
Havlíčkův Brod, Jaroměřice nad Rokytnou, Nové Město na Mo-
ravě, Polná, Svratka, Telč, Třebíč, Velké Meziříčí + dvě města 
(Humpolec, Ledeč nad Sázavou) diskvalifi kována pro nesplnění 
požadavku dle příslušného standardu ISVS a zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím.
b) nejlepší webové stránky obce – 29 soutěžících
Bobrůvka, Bohdalec, Budišov, Cikháj, Dlouhá Brtnice, Dolní Vi-
lémovice, Heřmanov, Horní Újezd, Kaliště, Kozlov, Krucemburk, 
Křižánky, Kuroslepy, Měřín, Myslibořice, Nové Veselí, Okříšky, 
Poděšín, Police, Rapotice, Řečice, Slavičky, Stařeč, Šlapanov, Tě-
chobuz, Vilémov, Vír, Vojnův Městec, Želiv.
c) nejlepší elektronická služba – 20 soutěžících 
Bohdalec – panorama obce, Budišov – foto procházka, Budišov 
– interaktivní mapa obce, Dolní Vilémovice – svobodný redakční 
systém pro tvorbu obecních stránek, Hodov – Jízdy Hodov, Horní 
Újezd – zasílání novinek na e-mail, Kaliště – podatelna, Krucem-
burk – elektronický průvodce Podoubravím, Křižánky – zasílání 
novinek, Kuroslepy – turistika v okolí obce, německé a anglické 
stránky, Nové Město na Moravě – WAP, Nové Město na Moravě 
– zpravodajství pro lyžaře, Nové Veselí – Novoveselský zpravodaj, 
Poděšín – skupina služeb uvedená v popisu služeb, Police – zasílání 
SMS informací, Stařeč – geografi cký informační systém obce, Telč 
– redakční systém pro podnikatele, Velké Meziříčí – mapy (GIS), 
Vír – zasílání SMS zpráv občanům obce.

Dne 28. 2. 2005 proběhlo na mimořádném setkání v kongreso-
vém sále na KrÚ v Jihlavě slavnostní vyhlášení a předání věc-
ných cen od sponzorů. Během ceremoniálu byly představeny a 
oceněny vítězné WWW stránky a aplikace a byla též vyhlášena 
zvláštní cena krajského kola – cena veřejnosti:

Kategorie města
1. místo: Jaroměřice nad Rokytnou
2. místo: Nové Město na Moravě
3. místo: Havlíčkův Brod
Kategorie obce
1. místo: Dolní Vilémovice
2. místo: Police
3. místo: Okříšky
Kategorie elektronická služba
1. místo: Nové Město na Moravě – zpravodajství pro lyžaře
2. místo: Velké Meziříčí – mapy (GIS)
3. místo: Nové Město na Moravě – WAP
Zvláštní cena krajské poroty: město Svratka

Věcné ceny darovaly fi rmy Autocont, Česká vydavatelská pro 
internet, GEODIS, Gordic/KMS, Impromat, M-SOFT, Optokon, 
VIKI. 
 M. Rojková, odbor informatiky
telefon: 564 602 341, e-mail: rojkova.m@kr-vysocina.cz

Termíny jednání Rady kraje Vysočina
Rada kraje č. 16/2005 – 3. května 2005
Rada kraje č. 17/2005 – 10. května 2005
Rada kraje č. 18/2005 – 24. května 2005
Rada kraje č. 19/2005 – 31. května 2005
Rada kraje č. 20/2005 – 7. června 2005

 Šárka Polívková, odbor sekretariátu hejtmana
telefon 562 602 125 e-mail: polivkova.s@kr-vysocina.cz

ZPRAVODAJ ZPRAVODAJ
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Zastupitelstvo kraje Vysoči-
na na svém zasedání dne 29. 
března 2005 schválilo po-
skytnutí dotací vlastníkům 
kulturních památek v kraji 
Vysočina na rok 2005. V 
rámci těchto fi nančních pro-
středků bude opraveno 164 
movitých a nemovitých kul-
turních památek v celkovém 
objemu prací přes 60 milio-
nů korun. Opravy se dočkají 
některé zámky, kostely, kap-
ličky, měšťanské domy i rou-
bené stavby, restaurovat se 
budou jednak sochy a sousoší 
a dále i součásti mobiliářů v 
kostelech (lavice, křtitelnice, 
oltář, zpovědnice). Kraj Vy-
sočina přispěje částkou téměř 

18 milionů korun a vlastníci 
vloží do obnovy svých pa-
mátek částku přes 33 miliony 
korun. Spoluúčast obcí, která 
byla v roce 2004 zavedena mj. 
s cílem zapojit do obnovy kul-
turního dědictví jednotlivá 
města a obce, tvoří význam-
ný podíl na obnově památek 
v letoším roce a činí přes 9 
milionů korun. Tímto vstříc-
ným krokem umožnily obce 
a města kraji Vysočina uspo-
kojit mnohem více žadatelů o 
dotace, než by tomu bylo bez 
jejich účasti. 
Zájem všech zainteresovaných 
stran na obnově kulturních 
památek na území našeho 
kraje ukazuje, že systémová 

podpora ze strany kraje Vyso-
čina je významným krokem k 
zachování našeho bohatého 
kulturního dědictví.

 Jaroslava Panáčková, od-
bor kultury a památkové péče
telefon: 564 602 296, e-mail: 
panačkova.j@kr.vysocina.cz

Podpora památek v roce 2005

Obnova památek v roce 2005 v číslech

29% 18%

19%

18%

29%

Církevne a církevní společnosti
PO a FO
Obce jako vlastník
Obce jiným vlastníkům
Dotace kraje

Finanční podíl zúčastněných na obnově kultůrních památek

Obec s rozšířenou působností 
(následně okresy) počet žádostí celkové náklady podíl vlastníka podíl obce dotace kraje

Havlíčkův Brod 6 1 794 226 1 043 636 212 322 538 268

Chotěboř 10 1 815 402 907 699 363 086 544 617

Světlá nad Sázavou 3 745 807 372 904 149 162 223 741

Okres Havlíčkův Brod 19 4 355 435 2 324 239 724 570 1 306 626

Jihlava 28 12 975 642 7 537 994 1 791 367 3 646 281

Telč 6 1 661 220 808 110 332 444 520 666

Okres Jihlava 34 14 636862 8 346 104 2 123 811 4 166 947

Třebíč 21 10 196 894 5 704 734 1 335 565 3 156 595

Moravské Budějovice 17 4 030 624 2 186 486 646 331 1 197 807

Náměšť nad Oslavou 6 915 228 440 761 200 000 274 467

Okres Třebíč 44 15 142 746 8 331 981 2 181 896 4 628 869

Humpolec 5 2 395 171 1 266 928 429 724 698 519

Pacov 18 2 150 452 1 243 428 262 810 644 214

Pelhřimov 7 7 973 524 4 491 732 1 204 559 2 277 233

Okres Pelhřimov 30 12 519 147 7 002088 1 897 093 3 619 966

Bystřice nad Pernštejnem 3 500 500 287 380 42 000 171 120

Nové Město na Moravě 8 3 991 263 1 958 119 798 251 1 234 893

Velké Meziříčí 15 4 628 364 2 519 040 706 776 1 402 548

Žďár nad Sázavou 11 4 584 059 2 305 684 903 309 1 375 066

Okres Žďár nad Sázavou 37 13 704 186 7 070 223 2 450 336 4 183 627

Celkem 164 60 358 376 33 074 635 9 377 706 17 906 035
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Usnesení 0001/01/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje od posledního jednání zastupitelstva kraje.
odpovědnost: rada kraje
termín: 15. 2. 2005
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0002/01/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitelka krajského úřadu
termín: 15. 2. 2005
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0003/01/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
stanovuje
19. leden 2005, jako den, od kterého se poskytuje odměna Ing. Josefu Vašíčkovi, no-
vému členovi zastupitelstva kraje.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 15. 2. 2005
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 0004/01/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
zřizuje
Výbor regionálního rozvoje a
jmenuje
předsedy, místopředsedy a členy výboru kontrolního, fi nančního, regionálního roz-
voje a výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost s účinností od 15. 2. 2005 dle 
materiálu ZK-01-2005-06, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 15. února 2005
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0005/01/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 3 k Zásadám Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních 
náhrad členům zastupitelstva dle materiálu ZK-01-2005-07, př. 1. 
odpovědnost: odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu
termín: 15. 2. 2005
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0006/01/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
zamítá 
žádost obce Čečkovice o poskytnutí fi nanční výpomoci dle materiálu ZK-01-2005-
08, př. 1 a
ukládá
krajskému úřadu obec o zamítnutí žádosti vyrozumět.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: únor 2005
Usnesení bylo přijato 27 hlasy, proti 1, zdrželo se 10.

Usnesení 0007/01/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
rozpis fi nančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí kraje Vysočina na rok 
2005 dle materiálu ZK-01-2005-09, př. 1.
odpovědnost: ekonomický odbor
termín: průběžné uvolňování dotací
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0008/01/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím a dobrovolným 
svazkům obcí na úhradu nákladů účtovaných auditorem za provedení přezkoumání 
hospodaření dle materiálu 
ZK-01-2005-10, př. 1.
odpovědnost: odbor kontroly

termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0009/01/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
převod fi nančních prostředků v celkové výši 34 637 000 Kč z Fondu strategických 
rezerv na zvláštní účet určený na realizaci projektu ROWANet.
odpovědnost: odbor informatiky, ekonomický
termín: únor 2005
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0010/01/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 darování pozemku par. č. 542/1 - ostatní plocha o výměře 3624 m2 v k. ú. Milí-

kov, obec Černá a stavby pozemní komunikace od uzlového bodu A088 do uzlo-
vého bodu A089 na něm ležící včetně všech součástí a příslušenství do vlastnictví 
obce Černá;

 dodatek č. 94 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle ma-
teriálu 

ZK-01-2005-12, př. 1. 
odpovědnost: odbor majetkový
termín: březen 2005
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0011/01/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 darování pozemku par. č. 2727 v k. ú. a obci Jihlava do vlastnictví Statutárního 

města Jihlava;
 dodatek č. 5 Zřizovací listiny Integrované střední školy stavební a Učiliště, Jihla-

va, Žižkova 20, dle materiálu ZK-01-2005-13, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: březen 2005
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0012/01/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
darování pozemků par. č. 4135/109 - vodní plocha o výměře 19 m2 a par. č. 4519/7 
- ostatní plocha o výměře 458 m2 v k. ú. a obci Počátky městu Počátky.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: březen 2005
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0013/01/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 darování pozemku (původ EN) par. č. 384/1 o výměře 2466 m2 v k. ú. Josefov u 

Rožné a obci Rožná do vlastnictví obce Rožná;
 dodatek č. 95 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle ma-

teriálu 
ZK-01-2005-15, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: březen 2005
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0014/01/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 darování pozemku par. č. 1368/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 9 m2 v k. 

ú. Březka u Velké Bíteše a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš;
 dodatek č. 93 SÚS Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-01-2005-16, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: březen 2005
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0015/01/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 koupi pozemků par. č. 53/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace a par. č. 57/2 

- ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Kostelecký Dvůr a obci Cejle od Bo-
huslava Reitermanna do vlastnictví kraje Vysočina za kupní cenu 30.650,- Kč;

Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva kraje
č. 1/2005 konaného dne 15. 2. 2005
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 dodatek č. 25 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Jihlava dle materiálu ZK-
01-2005-17, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový
termín: březen 2005
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0016/01/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 darování pozemků par. č. 825/2 – ost. pl., jiná pl. o výměře 128 m2 a 825/3 – ost. 

pl., jiná pl. o výměře 98 m2 v k. ú. a obci Rokytnice nad Rokytnou dle geometric-
kého plánu č. 293-8724/2004 obci Rokytnice nad Rokytnou;

 dodatek č. 66 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-01-
2005-18, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový
termín: duben 2005
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0017/01/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 darování pozemku par. č. 127/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4 

m2 v k. ú. a obci Štěpkov dle geometrického plánu č. 151-150/2004 obci Štěp-
kov;

 dodatek č. 64 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-
01-2005-19, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový
termín: duben 2005
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 00018/01/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 darování pozemků par. č. 4571/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 

183 m2, par. č. 4571/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 37 m2 a par. 
č. 4577/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 21 m2 v k. ú. a obci Třešť 
do vlastnictví města Třešť;

 dodatek č. 27 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Jihlava dle materiálu ZK-
01-2005-20, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový
termín: květen 2005
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0019/01/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 koupi pozemku par. č. 903/6 - trvalý travní porost o výměře 10 m2 v k. ú. Velký 

Rybník u Humpolce a obci Velký Rybník od Jaroslava Brtnického za cenu 500,- 
Kč, do vlastnictví kraje Vysočina;

 Dodatek č. 57 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu 
ZK-01-2005-21, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový
termín: duben 2005
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0020/01/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 darování pozemků par. č. 1081/4 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 

194 m2 a 1081/5 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 29 m2 v k. ú. a obci 
Výčapy dle geometrického plánu č. 422-58/2004 do vlastnictví obce Výčepy;

 Dodatek č. 61 Zřizovací listiny SÚS Třebíč dle materiálu ZK-01-2005-22, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: březen 2005
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0021/01/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
mění
usnesení 056/02/2003/ZK tak, že bude doplněno o následující text:
zastupitelstvo kraje schvaluje bezúplatné nabytí pozemku par. č. 2082/5 o výměře 
19 m2 v k. ú. Bohdalov, pozemků par. č. 969/3 o výměře 18 m2 a par. č. 1587/1 o vý-
měře 1074 m2 v k.ú. Nové Veselí a pozemků par. č. 707/2 o výměře 3264 m2, par. č. 
1609/3 o výměře 799 m2 a par. č. 1641/11 o výměře 26 m2 v k.ú. Újezd u Žďáru nad 
Sázavou od České republiky, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
Praha za podmínek:
 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 ne-

potřebné, tj. hodlá je zejména využívat k jinému účelu, zcizit je nebo je nevyužívá 
vůbec, zavazuje se učinit písemnou nabídku bezúplatného převodu těchto nemo-

vitostí 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 
prostřednictvím převodce do státního rozpočtu částku rovnající se výši ceny pozem-
ků v místě a čase obvyklé stanovené znaleckým posudkem a to ke dni bezúplatného 
převodu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 2005
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0022/01/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 koupi pozemku par. č. 6078/25 - ostatní plocha, silnice o výměře 103 m2 v k. ú. 

a obci Jihlava od Zdeňky Karbové do vlastnictví kraje Vysočina za cenu 49 440,- 
Kč;

 dodatek č. 28 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Jihlava dle materiálu ZK-
01-2005-24, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový
termín: duben 2005
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0023/01/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 prodej pozemku par. č. 2063/12 - ost. pl., ost . komunikace o výměře 254 m2 v k. 
ú. Nová Ves u Chotěboře zaměřeného GP č. 250-477/2004 Zdeňku Korečkovi, bytem 
Molákova 598/8 Praha 8, za 10.160,- Kč;
 dodatek č. 57 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle mate-
riálu ZK-01-2005-25, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: duben 2005
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0024/01/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 změnu usnesení č. 125/06/2002/ZK tak, že v materiálu 125/06/2002/ZK, př. 

1A bude jako nový vlastník pozemku par. č. 917/9 v k. ú. Meziboří a obci Strážek 
uvedena Marie Miškelová, bytem Brno, Olomoucká 104;

 dodatek č. 97 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle ma-
teriálu ZK-01-2005-26, př.1;

 dodatek č. 98 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle ma-
teriálu ZK-01-2005-26, př. 2.

odpovědnost: odbor majetkový
termín: květen 2005
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0025/01/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
nabytí pozemků zastavěných stavbou silnice „II/352 Polná - přeložka“ v k. ú. Polná 
za podmínek, v rozsahu a od vlastníků dle materiálu ZK-01-2005-27, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 2005
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0026/01/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 koupi pozemků za podmínek, od vlastníků a v rozsahu dle materiálu ZK-01-

2005-28, př. 1 do vlastnictví kraje Vysočina;
 dodatek č. 99 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle ma-

teriálu ZK-01-2005-28, př. 2;
 dodatek č. 100 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle 

materiálu ZK-01-2005-28, př. 3;
 dodatek č. 101 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle 

materiálu ZK-01-2005-28, př. 4;
 dodatek č. 102 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle 

materiálu ZK-01-2005-28, př. 5;
 dodatek č. 103 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle 

materiálu ZK-01-2005-28, př. 6;
 dodatek č. 104 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle 

materiálu ZK-01-2005-28, př. 7;
 dodatek č. 105 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle 

materiálu ZK-01-2005-28, př. 8.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: červen 2005
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0027/01/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 dodatek č. 2 Zřizovací listiny Domova důchodců Velké Meziříčí dle materiálu 

ZK-01-2005-29, př. 1;
 dodatek č. 106 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle 

materiálu ZK-01-2005-29, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: duben 2005
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0028/01/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
prohlašuje
že nemovitosti dle materiálu ZK-01-2005-30, př. 1, požadované k bezúplatnému pře-
vodu z Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina pro činnost VOŠ, VZŠ 
SOŠ zemědělské a ekonomické a SZŠ Třebíč, jsou pro činnost předškolních zařízení, 
škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina a zařazených do sítě před-
školních zařízení, škol a školských zařízení pro tento subjekt nezbytný a že převod 
nemovitostí pro tento subjekt je i ve výhledu v souladu s koncepcí školství kraje. 
odpovědnost: odbor majetkový
termín: únor 2005
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0029/01/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
nabytí pozemků zastavěných stavbou silnice „II/360 Velké Meziříčí - obchvat 2. 
stavba“ za podmínek, v rozsahu a od vlastníků dle materiálu ZK-01-2005-31, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 2005
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0030/01/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 koupi pozemku par. č. 550/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 12 m2 

v k. ú. a obci Jihlava, nově zaměřeného geometrickým plánem č. 3399-20/2004 
od ing. Ladislava Kličky za kupní cenu 5 760,- Kč do vlastnictví kraje Vysočina;

 dodatek č. 29 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Jihlava dle materiálu ZK-
01-2005-32, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový
termín: březen 2005
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0031/01/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 koupi pozemku par. č. 13/7 zahrada o výměře 89 m2 a geometrickým plánem č. 

187-196/2004 nově zaměřeného pozemku par. č. 13/10 zahrada o výměře 26 m2 
v k. ú. Křelovice u Pelhřimova a obci Křelovice od Jednoty, spotřebního družstva 
v Kamenici nad Lipou za dohodnutou kupní cenu 5 750,- Kč do vlastnictví kraje 
Vysočina;

 dodatek č. 61 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu 
ZK-01-2005-33, př. 1;

 darování pozemků nově zaměřených geometrickým plánem č. 187-196/2004 par. 
č. 1515/6 ostatní plocha, silnice o výměře 475 m2 a par. č. 1515/7 ostatní plocha, 
silnice o výměře 448 m2 v k. ú. Křelovice u Pelhřimova a obci Křelovice do vlast-
nictví obce Křelovice;

 dodatek č. 62 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu 
ZK-01-2005-33, př. 2.

odpovědnost: odbor majetkový
termín: duben 2005
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0032/01/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 darování pozemku ve zjednodušené evidenci - původ Evidence nemovitostí (EN) 

par. č. 1066/1 o výměře 485 m2 v k. ú. a obci Světlá do vlastnictví města Světlá 
nad Sázavou;

 dodatek č. 62 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle mate-
riálu 
ZK-01-2005-34, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový
termín: březen 2005
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0033/01/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

 nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fon-
du ČR do vlastnictví kraje Vysočina dle materiálu ZK-01-2005-36, př. 1;
 dodatek č. 4 Zřizovací listiny Středního odborného učiliště zemědělského, Velké 
Meziříčí dle materiálu ZK-01-2005-36, př. 2;
 dodatek č. 7 Zřizovací listiny Středního odborného učiliště zemědělského, Ka-
menice nad Lipou dle materiálu ZK-01-2005-36, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: březen 2005
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0034/01/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
bezúplatnou směnu dle geometrického plánu č. 483-2004052/2004 pozemku par. č. 
908/18 o výměře 99 m2 v k. ú. Nové Veselí ve vlastnictví kraje Vysočina za pozemek 
par. č. 908/29 o výměře 108 m2 v k. ú. Nové Veselí ve vlastnictví Milady Krejzové, 
bytem Nové Veselí 94.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 2005
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0035/01/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 darování pozemku par. č. 480/16 - ostatní plocha, silnice o výměře 266 m2 v k. ú. 

Polesí u Počátek a obci Polesí do vlastnictví obce Polesí;
 Dodatek č. 67 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu 

ZK-01-2005-38, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: duben 2005
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0036/01/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
bezúplatný převod:
 stavebního objektu E 32 v hodnotě 684 812,10 Kč z vlastnictví kraje Vysočina do 

vlastnictví Dopravního podniku města Jihlavy, a. s.;
 stavebního objektu E 35 v hodnotě 205 890,- Kč z vlastnictví kraje Vysočina do 

vlastnictví Statutárního města Jihlava.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: duben 2005
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0037/01/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 darování pozemků par. č. 3377/1 – ostatní plocha, silnice o výměře 1 865 m2, 

par. č. 3377/5 – ostatní plocha, silnice o výměře 1 256 m2, par. č. 3378 – ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výměře 1 553 m2, par. č. 3420/1 – ostatní plocha, 
silnice o výměře 6 089 m2 a par. č. 3420/3 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 
6 m2 a stavby silničního tělesa místní komunikace na pozemcích par. č. 3377/1, 
par. č. 3377/5, par. č. 3378, par. č. 1546/13, par. č. 3420/1 a par. č. 3419/1, vše v k. 
ú. a obci Pelhřimov do vlastnictví města Pelhřimov;

 Dodatek č. 68 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu 
ZK-01-2005-40, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový
termín: duben 2005
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0038/01/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 koupi pozemku par. č. 99/4 zahrada o výměře 60 m2 v k. ú. Křelovice u Pelhři-

mova a obci Křelovice od manželů Jaroslava a Zory Svejkovských, Křelovice čp. 
4, za kupní cenu 1 260,- Kč do vlastnictví kraje Vysočina;

 dodatek č. 63 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu 
ZK-01-2005-42, př. 1;

 koupi pozemku par. č. 99/3 zahrada o výměře 7 m2 v k. ú. Křelovice u Pelhřimo-
va a obci Křelovice od manželů Eduarda a Marie Němcových, Křelovice čp. 5, za 
kupní cenu 147,- Kč do vlastnictví kraje Vysočina;

 dodatek č. 64 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu 
ZK-01-2005-42, př. 2.

odpovědnost: odbor majetkový
termín: duben 2005
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0039/01/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 prodej pozemku par. č. 708/3 - ostatní plocha, silnice o výměře 38 m2 dle geo-
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metrického plánu č. 155-182/2004 v k. ú. Skrýšov u Pelhřimova a obci Pelhřimov 
Jiřímu Kmochovi, bytem Pelhřimov, Táborská 1810 za cenu 3 800,- Kč;

 Dodatek č. 65 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu 
ZK-01-2005-43, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový
termín: duben 2005
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0040/01/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 darování pozemků par. č. 60/3 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 24 m2 a par. č. 

61/12 - lesní pozemek o výměře 811 m2 v k. ú. Popelištná, obec Červená Řečice 
do vlastnictví obce Červená Řečice;

 přijetí daru pozemků par. č. 847/3 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 3 797 
m2 a par. č. 847/9 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 18 m2 v k. ú. Popelišt-
ná, obec Červená Řečice od obce Červená Řečice do vlastnictví kraje Vysočina;

 dodatek č. 59 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu 
ZK-01-2005-44, př. 1;

 dodatek č. 60 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu 
ZK-01-2005-44, př. 2.

odpovědnost: odbor majetkový
termín: duben 2005
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0041/01/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 bezúplatné nabytí pozemku par. č. par. č. 1036/3 - ost. plocha, silnice o výměře 

669 m2 v k. ú. Mírovka a obci Havlíčkův Brod od České republiky - Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, Praha do vlastnictví kraje Vysočina za 
podmínek 
- nabyvatel se zavazuje, že o nabytou nemovitost bude řádně pečovat, bude ji 

podobu 10 let užívat pouze ve veřejném zájmu jako příslušenství silnice;
- pokud se nabytá nenovost stane před uplynutím této doby nepotřebná, zava-

zuje se nabyvatel, že ji písemně nabídne zpět do vlastnictví převodce, pokud 
převodce tuto nabídku neakceptuje ve lhůtě 6 měsíců, je nabyvatel oprávněn 
naložit s nabytou nemovitostí podle vlastního uvážení;

- dojde-li ze strany nabyvatele k porušení výše uvedených závazků, zavazuje se 
nabyvatel za každé takové porušení odvést prostřednictvím převodce do stát-
ního rozpočtu částku rovnající se výši zjištěné ceny majetku v době převodu;

 dodatek č. 61 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle mate-
riálu 

ZK-01-2005-45, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 2005
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0042/01/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 darování pozemku par. č. 805/7 o výměře 29 m2 a dílu „c“ o výměře 1319 m2 po-

zemku par. č. 805/1 vzniklých na základě geometrického plánu č. 143-168/2003 v 
k. ú. Hněvkovice u Ledče, obec Hněvkovice do vlastnictví obce Hněvkovice;

 dodatek č. 60 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle mate-
riálu 
ZK-01-2005-46, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový
termín: duben 2005
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0043/01/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
ruší
usnesení 170/03/2004/ZK a
schvaluje
 darování dle geometrických plánů č. 233-680/2002, a 239-315/2003 pozemků 

par. č. 1183/1-ost. pl., ost. kom. o výměře 318 m2, 1183/2-ost. pl., ost. kom. o vý-
měře 58 m2, 1183/3-ost. pl., ost. kom. o výměře 272 m2, 1183/7-ost. pl., ost. kom. 
o výměře 7 m2, 1184/3-ost. pl., ost. kom. o výměře 28 m2 a 603/12-ost. pl., ost. 
kom. o výměře 1 m2, vše v k. ú. a obci Rozsochatec do vlastnictví obce Rozso-
chatec;

 dodatek č. 34 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle mate-
riálu  

ZK-01-2005-47 př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: březen 2005
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0044/01/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje

schvaluje
 darování pozemku par. č. 326/23 o výměře 1387 m2 v k. ú. a obci Lipnice nad 

Sázavou vzniklého na základě geometrického plánu č. 591-91/2004 do vlastnictví 
obce Lipnice nad Sázavou;

 přijetí daru pozemku par. č. 326/24 o výměře 2344 m2 v k. ú. a obci Lipnice nad 
Sázavou vzniklého dle téhož GP od obce Lipnice nad Sázavou do vlastnictví kra-
je Vysočina;

 dodatek č. 7 zřizovací listiny Vyšší odborné školy, Gymnázia, Střední sklářské 
školy, Středního odborného učiliště a Odborného učiliště Světlá nad Sázavou, 
Sázavská 547 dle materiálu 

ZK-01-05-2005-48, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: březen 2005
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0045/01/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 koupi pozemků par. č. 803/27 - ostatní plocha, silnice o výměře 751 m2, par. 

č. 814/11 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 276 m2, par. č. 814/13 
- ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 575 m2 a par. č. 814/15 - ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výměře 415 m2 v k. ú. Chvojnov a obci Pelhřimov 
od Josefa a Světlany Pechových za dohodnutou kupní cenu 121.020,- Kč do vlast-
nictví kraje Vysočina;

 dodatek č. 66 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu 
ZK-01-2005-50, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový
termín: březen 2005
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0046/01/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 darování geometrickým plánem č. 65-9425/2004 odděleného dílu „b“ o výměře 

69 m2 z pozemku par. č. 202/1 v k. ú. Udeřice, obec Bačice do vlastnictví obce 
Bačice;

 dodatek č. 67 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-01-
2005-51, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový
termín: duben 2005
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0047/01/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 prodej pozemku st. par. č. 139 - zast. plocha, technické vybavení o výměře 

13 m2 v k. ú. a obci Řehořov vzniklý na základě geometrického plánu č. 131-
2004300004 společnosti 1. Žďárská plynařská a vodařská, a. s. Hamry za dohod-
nutou cenu 650,- Kč;

 dodatek č. 26 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Jihlava dle materiálu ZK-
01-2005-52, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový
termín: duben 2005
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0048/01/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 darování části silnice III/03723 délce 400 m v úseku od konce obce Radenice 

(uzlový bod A144) přes obec ve směru ke křižovatce se silnicí I/37, včetně všech 
součástí a příslušenství z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Radni-
ce; 

 dodatek zřizovací listiny č. 96 Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle ma-
teriálu 
ZK-01-2005-53, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový
termín: březen 2005
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0049/01/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 prodej správní budovy bývalé obalovny živičných směsí bez č. p. postavené na 

pozemcích par. č. st. 107/1 a par. č. st. 107/2 a pozemků par. č. st. 107/1 - zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 327 m2 a par. č. 583/9 - trvalý travní porost o výmě-
ře 2 088 m2, vše v k. ú. Myslotín a obci Pelhřimov občanskému sdružení Svaz 
záchranných brigád kynologů České republiky, IČ 47511851 za kupní cenu 100 
000,- Kč za podmínky zřízení předkupního práva na převáděné nemovitosti na 
dobu 10 let ode dne vkladu kupní smlouvy do katastru nemovitostí na tyto nemo-
vitosti ve prospěch kraje Vysočina dle materiálu ZK-01-2005-54;

 dodatek č. 58 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu 
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ZK-01-2005-54, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: březen 2005
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0050/01/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 prodej pozemku par. č. 445/4 vodní plocha, tok přírodní o výměře 27 m2 dle ge-

ometrického plánu č. 623-22/2001 v k. ú. a obci Ždírec nad Doubravou státnímu 
podniku Lesy České republiky za kupní cenu 459,- Kč;

 dodatek č. 63 Zřizovací listiny Správy a údržba silnic Havlíčkův Brod dle mate-
riálu 
ZK-01-2005-55, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový
termín: 2005
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0051/01/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 přijetí daru stavby odbočovací pruhu na pozemku par. č. par. č. 242/2 s propust-

kem a sjezdem a pozemku par. č. 242/2 - ost. plocha, silnice o výměře 191 m2 v 
k. ú. a obci Rudíkov od ing. Jana Kotačky do vlastnictví kraje Vysočina; 

 dodatek č. 69 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-01-
2005-56, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový
termín: duben 2005
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0052/01/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 65 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-01-
2005-35, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: březen 2005
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0053/01/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 darování stavby komunikace (dříve silnice III/35733) postavené na pozemcích 

par. č. 3106/1 v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem a par. č. 11/1 a par. č. 100/1 
v k. ú. Domanínek a obci Bystřice nad Pernštejnem se všemi součástmi a příslu-
šenstvím do vlastnictví města Bystřice nad Pernštejnem;

 poskytnutí dotace městu Bystřice nad Pernštejnem ve výši prokazatelných ná-
kladů na opravu darované komunikace, max. však 1 mil. Kč po převzetí stavby 
komunikace (dříve silnice III/35733) do vlastnictví města Bystřice nad Pernštej-
nem;

 dodatek č. 107 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle 
materiálu 
ZK-01-2005-41, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový
termín: březen 2005
Usnesení bylo přijato 28 hlasy, proti 4, zdrželo se 8.

Usnesení 0054/01/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 darování dle geometrického plánu č. 130-39/2001 pozemku par. č. 708/2 - ostatní 

plocha, silnice o výměře 3 705 m2, v k. ú. Skrýšov u Pelhřimova a obci Pelhřimov 
do vlastnictví města Pelhřimov;

 darování dle geometrického plánu č. 2970-285/2004 pozemků par. č. 3371/4 - 
ostatní plocha, silnice o výměře 210 m2, par. č. 3372/2 - ostatní plocha, silnice o 
výměře 4 m2 a par. č. 3372/3 - ostatní plocha, silnice o výměře 74 m2, v k. ú. a 
obci Pelhřimov do vlastnictví města Pelhřimov;

 přijetí daru dle geometrického plánu č. 130-39/2001 pozemků par. č. 717/1 - ostat-
ní plocha, ostatní komunikace o výměře 3 610 m2 a par. č. 717/4 - ostatní plocha, 
ostatní komunikace o výměře 102 m2, v k. ú. Skrýšov u Pelhřimova a obci Pel-
hřimov od města Pelhřimov do vlastnictví kraje Vysočina;

 přijetí daru dle geometrického plánu č. 2970-285/2004 pozemků par. č. 1401/11 
- ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 6 m2 a par. č. 1512/9 - trvalý travní 
porost o výměře 8 m2, v k. ú. a obci Pelhřimov od města Pelhřimov do vlastnictví 
kraje Vysočina;

 Dodatek č. 69 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu 
ZK-01-2005-49, př. 1;

 Dodatek č. 70 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu 
ZK-01-2005-49, př. 2;

 Dodatek č. 71 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu 
ZK-01-2005-49, př. 3upr1;

 Dodatek č. 72 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu 
ZK-01-2005-49, př. 4upr1.

odpovědnost: odbor majetkový
termín: červenec 2005
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0055/01/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 bezúplatné přijetí nemovitostí - pozemku st. par. č. 223 - zastavěná plocha a ná-

dvoří o výměře 220 m2 s domem č. p. 242, pozemku st. par. č. 63 - zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 248 m2 s domem č. p. 82 a pozemku st. par. č. 413 
- zastavěná plocha a nádvoří o výměře 255 m2 s domem č.p. 378, vše v k. ú. a obci 
Ledeč nad Sázavou od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 
do vlastnictví kraje Vysočina za těchto podmínek:
- obdarovaný se zavazuje, že o převedené nemovitosti bude řádně pečovat, 

bude je využívat pouze k účelu, ke kterému jsou využívány k datu jejich pře-
vodu;

- obdarovaný se dále zavazuje, že předmětné nemovitosti nebude využívat ke 
komerčním či jiným výdělečným účelům a ani je k takovým účelům nebude 
pronajímat;

- obdarovaný je zavazuje, že předmětné nemovitosti po dobu nejméně 10 let 
nepřevede na jiného;

- v případě, že obdarovaný poruší uvedené závazky, je povinen ve lhůtě 10 let 
od podpisu této smlouvy vrátit částku ve výši zjištěné ceny majetku v době 
převodu do státního rozpočtu, a to prostřednictvím Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových;

 dodatek č. 2 Zřizovací listiny příspěvkové organizace kraje s názvem Centrum 
- Dům dětí a mládeže, Ledeč nad Sázavou, Husovo nám. 242, dle materiálu ZK-
01-2005-57, př. 1;

 dodatek č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace kraje s názvem Základní 
umělecká škola, Ledeč nad Sázavou, Na Mizerově 82, dle materiálu ZK-01-2005-
57, př. 2;

 dodatek č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace kraje s názvem Zvláštní 
škola, Ledeč nad Sázavou, Habredská 378, dle materiálu ZK-01-2005-57, př. 
3upr1.

odpovědnost: odbor majetkový
termín: 2005
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0056/01/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
zamítá
žádost obce Pucov o poskytnutí mimořádného příspěvku na výstavbu sociálního 
zařízení ve sportovním areálu obce
ukládá
krajskému úřadu žadatele o zamítnutí žádosti vyrozumět.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: únor 2005
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 6.

Usnesení 0057/01/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
pořízení Územní energetické koncepce kraje Vysočina dle materiálu ZK-01-2005-
59, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 15. 2. 2005
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0058/01/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
převod částky 7 mil. Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet určený na 
realizaci projektu Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při 
plánování a realizaci programů v kraji Vysočina.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, ekonomický odbor
termín: 16. 2. 2005
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0059/01/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 Prováděcí směrnici Zastupitelstva kraje Vysočina upravující postup při realizaci 

grantového schématu „Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního 
ruchu v kraji Vysočina“ v rámci podopatření 4.2.2 SROP dle materiálu ZK-01-
2005-61, př. 2;

 Pokyny pro žadatele a příjemce podpory pro výzvu č. V/SROP/4.2.2./1/2004 
grantového schématu „Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního 
ruchu v kraji Vysočina“ v rámci podopatření 4.2.2 SROP podle materiálu ZK-01-
2005-61, př. 1, a
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zmocňuje
radu kraje provádět formální úpravy schválených dokumentů.
odpovědnost: ORR
termín: únor 2005
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0060/01/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 Prováděcí směrnici Zastupitelstva kraje Vysočina upravující postup při realizaci 

grantového schématu „Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu 
v kraji Vysočina“ v rámci podopatření 4.1.2 SROP dle materiálu ZK-01-2005-62, 
př. 2;

 Pokyny pro žadatele a příjemce podpory pro výzvu č. V/SROP/4.1.2./1/2004 
grantového schématu „Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu 
v kraji Vysočina“ v rámci podopatření 4.1.2 SROP podle materiálu ZK-01-2005-
62, př. 1, a

zmocňuje
radu kraje provádět formální úpravy schválených dokumentů.
odpovědnost: ORR
termín: únor 2005
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0061/01/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 Prováděcí směrnici Zastupitelstva kraje Vysočina S/SROP/1.1./1.3./2004 upra-

vující postup při realizaci grantového schématu na Podporu malých a středních 
podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 
1.1. SROP a grantového schématu na Podporu drobných podnikatelů v ekonomic-
ky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1. SROP podle materiálu 
ZK-01-2005-64, př. 2;

 Pokyny pro žadatele a příjemce podpory P/SROP/1.1./1.3./2004 pro výzvu č. V/
MSP/SROP/1.1./1.3/2004 grantového schématu na Podporu malých a středních 
podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 
1.1. SROP podle materiálu a pro výzvu č. V/DP/SROP/1.1./1.3./2004 grantového 
schématu na Podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech 
kraje Vysočina v rámci opatření 1.1. SROP podle materiálu 

ZK-01-2005-64, př. 1, a
zmocňuje
radu kraje provádět formální úpravy schválených dokumentů.
odpovědnost: ORR
termín: únor 2005 - ORR předloží S-RR doplněné verze Pokynů a Směrnice
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0062/01/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
složení krajského výběrového výboru pro Program obnovy venkova Vysočiny v roce 
2005 dle materiálu ZK-01-2005-65, př. 1upr1 a
jmenuje
M. Černou předsedkyní hodnotícího výboru a J. Huláka místopředsedou hodnotí-
cího výboru.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 15. 2. 2005
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0063/01/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
stanovuje
rozsah základní dopravní obslužnosti území kraje Vysočina pro rok 2005 ve veřejné 
linkové osobní dopravě v úrovni roku 2004, tj. 214 000 tis. Kč a ve veřejné drážní 
dopravě v rozsahu 247 303 tis. Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní ob-
služnosti.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 1, zdrželo se 5.

Usnesení 0064/01/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 přidělení dotace městu Třebíč určené pro ZUŠ Třebíč, Masarykovo nám. 12, ve 

výši 7 tis. Kč z kapitoly Školství, § 3299, Ostatní záležitosti vzdělávání, na reali-
zaci krajského kola soutěže vyhlašované MŠMT „Evropa ve škole“;

 přidělení dotace městu Pelhřimov určené pro DDM Pelhřimov, Pražská 1542, ve 
výši 65 tis. Kč z kapitoly Školství, § 3299, Ostatní záležitosti vzdělávání, na dofi -
nancování jím realizovaných soutěží a olympiád vyhlašovaných MŠMT;

 přidělení dotace městu Třebíč určené pro Základní školu Bartuškova 700/20 v 
Třebíči, ve výši 5 tis. Kč z kapitoly Školství, § 3299, Ostatní záležitosti vzdělává-
ní, na realizaci Soutěže EUROTEAM.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický

termín: únor 2005
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0065/01/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 dotaci městům Velká Bíteš ve výši 140 tis. Kč, Velké Meziříčí ve výši 99 tis. Kč, 

Žďár nad Sázavou ve výši 197 tis. Kč, Pelhřimov ve výši 463 tis. Kč; celkem 899 
tis. Kč;

 dotaci městům a obcím dle materiálu ZK-01-2005-73, př. 2 v celkové částce 1 080 
tis. Kč.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: březen 2005
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0066/01/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Operační manuál kraje Vysočina pro grantové schéma Rozvoj kapacit dalšího pro-
fesního vzdělávání v rámci opatření 3.3 Operačního programu Rozvoj lidských zdro-
jů dle materiálu ZK-01-2005-74, př. 1 a
zmocňuje
radu kraje provádět formální úpravy schváleného dokumentu.
odpovědnost: OŠMS 
termín: OŠMS bude informovat zprostředkující subjekt o schválení Operačního 
manuálu zastupitelstvem kraje do 16. 2. 2005
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0067/01/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 Prováděcí směrnici Zastupitelstva kraje Vysočina upravující postup při realizaci 

grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 – 2006 v 
rámci opatření 3.2 SROP dle materiálů ZK-01-2005-75, př. 1, a ZK-01-2005-75, př. 
2;

 Pokyny pro žadatele a příjemce podpory pro výzvu č. V/SROP/3.2/1/2004 gran-
tového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 – 2006 v rám-
ci opatření 3.2 SROP dle materiálů ZK-01-2005-75, př. 3, ZK-01-2005-75, př. 4, 
ZK-01-2005-75, př. 5 a

zmocňuje
radu kraje provádět formální úpravy schválených dokumentů.
odpovědnost: OŠMS
termín: OŠMS v průběhu měsíce února předloží upravené dokumenty Sekretariátu 
Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0068/01/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 dotaci městu Třebíč ve výši 298 000 Kč na pořízení 45 kusů divadelních křesel;
 povýšení rozpočtu kapitoly Kultura (ORJ 4000, § 3311) o částku 298 000 Kč 

snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje (§ 6409 Ostatní činnosti j. n.), položky 
nespecifi kovaná rezerva o tuto částku.

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, odbor ekonomický
termín: únor 2005
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 2, zdrželo se 5.

Usnesení 0069/01/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 3 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže, Žďár nad 
Sázavou, Horní 2 dle materiálu ZK-01-2005-77, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: do konce února zaslat dodatek DDM
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0070/01/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 4 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední odborná škola a Střed-
ní odborné učiliště, Jihlava, Karoliny Světlé 2 dle materiálu ZK-01-2005-78, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: do konce února zaslat dodatek SOŠ a SOU
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0071/01/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 2 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslová škola tex-
tilní, Jihlava – Helenín, Hálkova 42, dle materiálu ZK-01-2005-79, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
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termín: do konce února 2005 zaslat dodatek SPŠ
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0072/01/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 4 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední 
průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1, dle materiálu ZK-01-2005-80, 
př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: do konce února 2005 zaslat dodatek VOŠ a SPŠ
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0073/01/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 dodatek č. 1 zřizovací listiny Pedagogicko-psychologické poradny, Havlíčkův 

Brod, Nad Tratí 335 dle materiálu ZK-01-2005-81, př. 1;
 dodatek č. 1 zřizovací listiny Pedagogicko-psychologické poradny Jihlava dle 

materiálu ZK-01-2005-81, př. 2;
 dodatek č. 1 zřizovací listiny Pedagogicko-psychologické poradny Pelhřimov, 

Pražská 127 dle materiálu ZK-01-2005-81, př. 3;
 dodatek č. 1 zřizovací listiny Pedagogicko-psychologické poradny Třebíč dle 

materiálu ZK-01-2005-81, př. 4;
 dodatek č. 1 zřizovací listiny Pedagogicko-psychologické poradny, Žďár nad Sá-

zavou, Veselská 35 dle materiálu ZK-01-2005-81, př. 5.
odpovědnost: OŠMS
termín: do konce února 2005 zaslat dodatky pedagogicko- psychologickým porad-
nám
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 
Usnesení 0074/01/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
uzavření „Dodatku č.1 Smlouvy o řešení pilotního projektu“ se společností EKO-
-KOM, a. s., dle materiálů ZK-01-2005-82, př. 1, př. 2.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 15. 2. 2005
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0075/01/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
zvýšení rozpočtu výdajů kapitoly Zdravotnictví na rok 2005, § 3522 – Ostatní ne-
mocnice, položky 6351 – Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím 
o investiční prostředky ve výši 7 743 tis. Kč pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou 
organizaci, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní 
činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifi kovaná rezerva ve stejném objemu 7 
743 tis. Kč na fi nancování investiční akce „Rekonstrukce stravovacího provozu Ne-
mocnice Třebíč“.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 30. 6. 2005
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0076/01/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 rozdělení a věcné použití kapitálových výdajů v celkové výši 74.010 tis. Kč pro 

jednotlivá zdravotnická zařízení dle materiálu ZK-01-2005-84, př. 1;
 v rámci výdajové části rozpočtu kapitoly Zdravotnictví u § 3522 – Ostatní nemoc-

nice zvýšení položky 6351 – Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organi-
zacím o částku 56.211 tis. Kč a zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky 
zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 17.049 tis. Kč, u § 3529 – Ostatní 
ústavní péče zvýšení položky 6351 - Investiční dotace zřízeným příspěvkovým 
organizacím o částku 400 tis. Kč a u § 3533 – Zdravotnická záchranná služba 
zvýšení položky 6351 - Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím 
o částku 350 tis. Kč při současném snížení § 3522 – Ostatní nemocnice položka 
6901 – Rezervy kapitálových výdajů ve výši 74.010 tis. Kč v rozpise dle materiálu 
ZK-01-2005-84, př. 1.

odpovědnost: ředitelé zdravotnických zařízení kraje Vysočina, odbor sociálních 
věcí a zdravotnictví, ekonomický odbor
termín: 28. 2. 2005
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0077/01/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 v souladu s ust. § 628 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění poz-

dějších předpisů, darování movitého majetku dle materiálu ZK-01-2005-85, př. 1 
městu Velké Meziříčí;

 v souladu s ust. § 628 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění poz-
dějších předpisů, darování movitého majetku dle materiálu ZK-01-2005-85, př. 2 
městu Bystřice nad Pernštejnem;

 v souladu s ust. § 628 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění poz-
dějších předpisů, darování movitého majetku dle materiálu ZK-01-2005-85, př. 3 
městu Třebíč;

 v souladu s ust. § 628 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění poz-
dějších předpisů, darování movitého majetku dle materiálu ZK-01-2005-85, př. 4 
městu Moravské Budějovice.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 31. 3. 2005
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0078/01/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
poskytnutí fi nančního příspěvku na pomoc při pořizování územně plánovací doku-
mentace 66 obcím kraje ze schváleného rozpočtu kraje Vysočina na rok 2005, kapito-
ly Regionální rozvoj, ORJ 7000, par. 3635 - Územní plánování, v celkové výši 5 784 
401,00 Kč, dle materiálu ZK-01-2005-87, př. 1.
odpovědnost: odbor ÚPSŘ, odbor ekonomický
termín: 10. 12. 2005
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0079/01/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 poměrné rozdělení prostředků Fondu Vysočiny pro rok 2005 dle materiálu ZK-

01-2005-88, př. 6;
 převod částky 60 000 tis. Kč z Fondu strategických rezerv do Fondu Vysočiny.
odpovědnost: J. Hulák, odbor ekonomický, garanti GP
termín: 15. 2. 2005
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0080/01/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
vyhlášení grantového programu ČISTÁ VODA 2005 na podporu projektů v oblasti 
zásobování vodou a odvádění a čištění odpadních vod podle materiálu ZK-01-2005-
89, př. 1;
jmenuje
 řídící výbor grantového programu ČISTÁ VODA 2005 ve složení:

- ODS – Ivo Rohovský (ZR); Jaroslav Hort (TR);
- KDU-ČSL – František Bradáč (ZR); Jiří Blažek (PE);
- SNK – Jan Kadlec (HB); Ivo Jonák (ZR);
- ČSSD – Zdeněk Smutný (JI); Ladislav Peťa (TR);
- KSČM – Jiří Vlach (JI); Zdeněk Dobrý (HB);

 Iva Rohovského předsedou řídícího výboru grantového programu Čistá voda 
2005;

 Jaroslava Mikynu (TR) s právem hlasovacím a Petra Bureše (TR) s právem po-
radním (oba Krajský úřad kraje Vysočina, odbor lesního a vodního hospodářství 
a zemědělství) jako garanty řídícího výboru grantového programu Čistá voda 
2005 a

pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídícího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: trvale
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0081/01/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
vyhlášení grantového programu na podporu výstavby a údržby sportovních a tělový-
chovných zařízení na území kraje Vysočina s názvem „SPORTOVIŠTĚ 2005“ dle 
materiálu ZK-01-2005-90, př. 1;
jmenuje
 řídicí výbor grantového programu „SPORTOVIŠTĚ 2005“ ve složení:

- ODS – Milan Šmíd (PE); Vladislav Nechvátal (JI);
- KDU-ČSL – Petr Kesl (PE); František Dohnal (JI);
- SNK – Zdeněk Jirsa (JI); Jindřich Skočdopole (JI);
- ČSSD – Josef Vašíček (HB); Miroslav Báňa (ZR);
- KSČM – Milan Havlíček (TR); Petr Stoček (ZR);

 Zdeňka Jirsu předsedou řídicího výboru grantového programu „SPORTOVIŠTĚ 
2005“;

 Vilibalda Prokopa (JI) s právem hlasovacím a Petra Horkého (JI) s právem porad-
ním jako garanty řídicího výboru grantového programu „SPORTOVIŠTĚ 2005“ 
a

pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 15. 2. 2005
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Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0082/01/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
vyhlášení grantového programu na podporu obnovy vybavení letních táborů s ná-
zvem „TÁBORY 2005“ dle materiálu ZK-01-2005-91, př. 1;
jmenuje
 řídicí výbor grantového programu „TÁBORY 2005“ ve složení:

- ODS –Miloš Chytil (PE); Jan Štefáček (HB);
- KDU-ČSL – František Dohnal (JI); Pavel Pípal (PE);
- SNK – Jan Lapeš(JI); Oldřich Bína (HB);
- ČSSD – Petr Piňos (TR); Ivana Mojžyšková (HB);
- KSČM – Roman Ondrušek (PE); Jiří Němec (HB);

 Františka Dohnala předsedou řídicího výboru grantového programu „TÁBORY 
2005“;

 Jana Burdu (TR) s právem hlasovacím a Pavlínu Zábranskou (JI) s právem porad-
ním jako garanty řídicího výboru grantového programu „TÁBORY 2005“ a

pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 15. 2. 2005
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0083/01/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 rozpočtové opatření, kterým by se po přijetí prostředků od fi rmy EKO-KOM a. s. 

převedla částka 2 500 tis. Kč přímo do Fondu Vysočiny a o zbývající částku 2 350 
tis. Kč by byl posílen rozpočet příjmů a výdajů kraje, kapitola Životní prostředí, § 
3727;

 vyhlášení grantového programu „Systém sběru a třídění odpadu 2005“ na podpo-
ru tvorby uceleného systému sběru a třídění komunálního odpadu dle materiálu 
ZK-01-2005-22, př. 1;

jmenuje
 řídicí výbor grantového programu „Systém sběru a třídění odpadu 2005“ ve slo-

žení:
- ODS – Pavel Hájek (PE); Jaroslav Huňáček (JI);
- KDU-ČSL – Luboš Rudišar (PE); Josef Kodet (JI);
- SNK – Miloš Odvárka (ZR); Marie Černá (TR);
- ČSSD – Tomáš Koubek (PE); Vladimír Dolejš (HB);
- KSČM – Luboš Musil (JI); Jan Musil (HB);

 Pavla Hájka předsedou řídícího výboru grantového programu „Systém sběru a 
třídění odpadů 2005“;

 Pavlu Bendovou (PE) s právem hlasovacím a Evu Navrátilovou (JI) s právem 
poradním, jako garanty řídícího výboru grantového programu „Systém sběru a 
třídění odpadů 2005“ a

pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor životního prostředí, ekonomický odbor
termín: 15. 2. 2005 
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 
Usnesení 0084/01/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
vyhlášení grantového programu „Bezpečná silnice 2005“ na podporu projektů v ob-
lasti bezpečnosti silničního provozu dle materiálu ZK-01-2005-94, př. 1;
jmenuje
 řídicí výbor grantového programu „Bezpečná silnice 2005“ ve složení:
 ODS – Ladislav Dvořák (TR); Zdeněk Kaman (TR);
 KDU-ČSL  – Václav Kodet (JI); František Bradáč (ZR);
 SNK – Jiří Aujezdský (TR); Jiří Antonů (JI);
 ČSSD – Vladimír Novotný (ZR); Lubomír Strnad (TR);
 KSČM – Rudolf Karpíšek (TR); Václav Dipold (HB);
 Václava Kodeta  předsedou řídícího výboru grantového programu „Bezpečná 

silnice 2005“;
 Ing. Miroslava Olšana (JI) s právem hlasovacím a Miluši Bakešovou (HB) s prá-

vem poradním, jako garanty řídícího výboru grantového programu „Bezpečná 
silnice 2005“ a

pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 15. 2. 2005
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0085/01/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 přesun fi nančních prostředků ve výši 189 720,- Kč z Fondu strategických rezerv 

na účet určený k fi nancování projektu „Realizace informační kampaně pro Inici-
ativu Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Rakousko v kraji Vyso-
čina“, a to v době reálné potřeby čerpání těchto prostředků;

 převod příslušné části podpory ze strukturálních fondů zpět do Fondu strategic-
kých rezerv po jejím připsání na účet kraje.

odpovědnost: Oddělení Sekretariátu Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS 
II Jihovýchod
termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0086/01/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 5 Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, pří-
spěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2005-86, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: do 20 dnů od schválení zaslat dodatek příspěvkové organizaci
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdrželi se 4.

Usnesení 0087/01/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 poskytnutí dotace Sdružení Rozvoj Třebíčska jako příspěvek na kofi nacování 

realizace investičního projektu Podnikatelský a výzkumný inkubátor ve výši 5 
mil. Kč. Finanční prostředky budou uvolněny do 15 dnů po ukončení realizace 
projektu na základě předložených dokumentů;

 převod fi nančních prostředků ve výši 5 000 tis. Kč z Fondu strategických rezerv 
do rozpočtu kraje, kapitoly Regionální rozvoj, § 3636 - Územní rozvoj, ORJ 9000 
za účelem poskytnutí investiční dotace Sdružení Rozvoj Třebíčska na realizaci 
projektu Podnikatelský a výzkumný inkubátor.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje a ekonomický odbor
termín: rok 2005
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 1, zdržel se 1.

Usnesení 0088/01/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
převod části fi nančních prostředků ve výši 4 mil. Kč ze zvláštního účtu kraje k dota-
cím na drobné vodohospodářské ekologické akce.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 28. 02. 2005
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0089/01/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
jmenuje
hodnotící výbor pro hodnocení žádostí o poskytnutí dotací na drobné vodohospodář-
ské ekologické akce:
Předseda hodnotícího výboru:
 ODS - Ivo Rohovský;
Členové hodnotícího výboru:
 KDU-ČSL - Václav Kodet;
 SNK - Marie Černá;
 ČSSD - Petr Zgarba;
 KSČM - Jiří Vlach;
 Krajský úřad kraje Vysočina, odbor ekonomický - Anna Krištofová;
 Krajský úřad kraje Vysočina, odbor lesního a vodního hospodářství a zeměděl-

ství - Petr Bureš;
 Krajský úřad kraje Vysočina, odbor regionálního rozvoje - Dušan Vichr;
 Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí - Josef Klečanský;
Právo poradní:
 Krajský úřad kraje Vysočina, odbor lesního a vodního hospodářství a zeměděl-

ství - Jaroslav Mikyna, Radek Zvolánek, Martin Drápela a
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena hodnotícího výboru jmenovala náhradní-
ka.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: trvale
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0090/01/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování fi nančních prostředků ze 
zvláštního účtu kraje Vysočina k odstranění následků dlouhodobých havárií s dopa-
dem na jakost podzemních nebo povrchových vod podle materiálu ZK-01-2005-68, 
př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: trvale
Usnesení bylo přijato 26 hlasy, proti 0, zdrželo se 7.
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Usnesení 0091/01/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
poskytnutí fi nančních prostředků ze zvláštního účtu kraje Vysočina Městu Humpo-
lec na zpracování aktuální analýzy rizika staré ekologické zátěže bývalého závodu 
Humpoleckých strojíren ve výši 
519 000,- Kč.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: trvale
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdrželi se 4.

Usnesení 0092/01/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
souhlasí
s účastí kraje Vysočina v mezinárodním projektu ICHNOS;
pověřuje
hejtmana kraje Vysočina podpisem mezipartnerské dohody mezi vedoucím projektu 
a partnery projektu INTERREG IIIC a
schvaluje
převod fi nančních prostředků v celkové výši 3 900 000 Kč z Fondu strategických 

rezerv na zvláštní účet určený na realizaci projektu ICHNOS.
odpovědnost: odbor informatiky, ekonomický
termín: únor 2005
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0093/01/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
ruší
usnesení 0078/01/2005/ZK a
schvaluje
poskytnutí fi nančního příspěvku na pomoc při pořizování územně plánovací doku-
mentace 66 obcím kraje ze schváleného rozpočtu kraje Vysočina na rok 2005, kapito-
ly Regionální rozvoj, ORJ 7000, par. 3635 - Územní plánování, v celkové výši 5 885 
401,00 Kč, dle materiálu ZK-01-2005-87, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor ÚPSŘ, odbor ekonomický
termín: 10. 12. 2005
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva kraje
č. 2/2005 konaného dne 29. 3. 2005 

Usnesení 0094/02/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje od posledního jednání zastupitelstva kraje.
odpovědnost: rada kraje
termín: 29. 3. 2005
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0095/02/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitelka krajského úřadu
termín: 29. 3. 2005
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0096/02/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
„Zprávu o čerpání rozpočtu kraje v období v období leden – únor 2005“ dle materiálu 
ZK-02-2005-74, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: březen 2005
Usnesení bylo přijato 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0097/02/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních náhrad členům za-
stupitelstva dle materiálu ZK-02-2005-04, př. 2upr1.
odpovědnost: odbor ekonomický, odbor sekretariátu hejtmana
termín: 29. 3. 2005
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0098/02/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
ruší
usnesení č. 299/05/2004/ZK a 
rozhoduje
v souladu s § 35 odst. 2 písm. t) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, poskytovat peněžitá plnění spojená s výkonem funkce čle-
nů výborů, komisí a zvláštních orgánů fyzickým osobám, které nejsou členy zastupi-
telstva, a to ve výši a za podmínek stanovených čl. 6 odst. 7 Zásad Zastupitelstva kraje 
Vysočina pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0099/02/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

 dotaci obci Budišov na odstranění povodňových škod ve výši 153.000,- Kč dle 
ustanovení § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném zně-
ní;

 dotaci obci Onšov na odstranění povodňových škod ve výši 92.000,- Kč dle usta-
novení § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění;

 povýšení kapitoly Požární ochrana a integrovaný záchranný systém, § 5299 Zá-
ležitosti civilní připravenosti na krizové stavy o částku 245.000,- Kč snížením 
kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, Nespecifi kovaná rezerva, § 6409 Ostatní činnosti 
jinde nezařazené o tuto částku.

odpovědnost: sekretariát hejtmana, ekonomický odbor
termín: 29. 3. 2005
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0100/02/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
 informaci o průběhu poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majet-

ku v kraji Vysočina dle materiálu ZK-02-2005-07, př. 1;
rozhodlo
 nevyplatit dotace obcím, které nesplnily podmínky stanovené Pravidly pro po-

skytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v kraji Vysočina, dle 
materiálu ZK-02-2005-07, př. 2;

 prodloužit obci Brzkov termín pro čerpání dotace na ochranu obecního nemovité-
ho majetku do 15. 4. 2005;

 navýšit kapitolu Regionální rozvoj, ORJ 1500, § 5311 Bezpečnost a veřejný po-
řádek o částku 29 080,- Kč snížením položky Nespecifi kovaná rezerva, § 6409 
- ostatní činnosti jinde nezařazené za účelem poskytnutí dotaci obci Brzkov a

ukládá
odboru sekretariátu hejtmana:
 informovat obce, jimž nebude dotace vyplacena pro nesplnění podmínek;
 vystavit platební poukaz k proplacení dotace obci Brzkov.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 15. 4. 2005
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0101/02/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady zastupitelstva kraje pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého 
majetku v kraji Vysočina v roce 2005 dle materiálu ZK-02-2005-08, př. 1. 
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: po celou dobu poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku 
v kraji Vysočina
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0102/02/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 Zásady pro poskytování příspěvků obcím, Krajskému sdružení hasičů ČMS a 

Moravské hasičské jednotě kraje Vysočina na požární ochranu na rok 2005 dle 
materiálu ZK-02-2005-09, př. 1;
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 v souladu s ustanovením §36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném 
znění, poskytnutí příspěvku Krajskému sdružení hasičů ČMS ve výši 1.270.000,- 
Kč (kapitola Požární ochrana a IZS, § 5512) na okrskové a okresní soutěže a kraj-
ské soutěže dle materiálu 
ZK-02-2005-09, př. 1;

 v souladu s ustanovením § 27 odst. 2 písm. b) bod 2 zákona č. 237/2000 Sb., kte-
rým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších před-
pisů, příspěvky obcím v celkové výši 4.430.000,- Kč (kapitola Požární ochrana a 
IZS, § 5512) na rozvoj akceschopnosti jednotek SDH obcí zařazených do plošného 
pokrytí kraje Vysočina, schváleného MV GŘ HZS ČR dle materiálu ZK-02-2005-
09, př. 1.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 29. 3. 2005
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0103/02/2005/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 sou-
ladu s ustanovením § 36, písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, 
poskytnutí dotace obcím kraje Vysočina na výdaje na akceschopnost v celkové částce 
1.675.000,-Kč z kapitoly Požární ochrana a IZS, ORJ 1500, § 5512 na pohotovost JPO 
II na rok 2005 dle materiálu ZK-02-2005-10, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 29. 4. 2005
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0104/02/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
výši měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva kraje Vysočina, kteří jsou 
členy výborů Zastupitelstva kraje Vysočina a neuvolněným členům Zastupitelstva 
kraje Vysočina, kteří jsou členy komisí Rady kraje Vysočina dle materiálu ZK-02-
2005-11, př. 1.
odpovědnost: OSH, OSŘKŽÚ (personální oddělení)
termín: trvale
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0105/02/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 darování dle geometrického plánu č. 160-27/2004 pozemků par. č. 1597/2 - ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře 180 m2, par. č. 1597/3 - ostatní plocha, ostat-
ní komunikace o výměře 33 m2, par. č. 1597/4 - ostatní plocha, ostatní komunika-
ce o výměře 99 m2, par. č. 1597/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 
36 m2, par. č. 1597/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 209 m2 v k. ú. 
a obci Jihlávka do vlastnictví obce Jihlávka;

 dodatek č. 33 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Jihlava dle materiálu ZK-02-
2005-12, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový
termín: květen 2005
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0106/02/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 68 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-02-
2005-13, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: březen 2005
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0107/02/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
bezúplatné nabytí pozemků par. č. 623/7 - ostatní plocha, silnice o výměře 
 312 m2, par. č. 623/11 - ostatní plocha, silnice o výměře 220 m2, par. č. 623/12 

- ostatní plocha, silnice o výměře 270 m2, par. č. 623/13 - ostatní plocha, silnice 
o výměře 64 m2, par. č. 623/24 - ostatní plocha, silnice o výměře 202 m2, par. č. 
623/31 - ostatní plocha, silnice o výměře 12 m2, par. č. 623/34 - ostatní plocha, 
silnice o výměře 242 m2, par. č. 623/37 - ostatní plocha, silnice o výměře 117 m2, 
par. č. 623/38 - ostatní plocha, silnice o výměře 100 m2, par. č. 623/39 - ostatní 
plocha, silnice o výměře 406 m2, par. č. 623/47 - ostatní plocha, silnice o výměře 
665 m2 a par. č. 623/49 - ostatní plocha, silnice o výměře 550 m2 v k. ú. Jakubín 
a obci Častrov od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do 
vlastnictví kraje Vysočina za těchto podmínek:
- přejímající se zavazuje, že o převedené nemovitosti bude řádně pečovat a ne-

bude je využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům a ani je nebude k 
takovým účelům pronajímat;

- přejímající se zavazuje, že předmětné nemovitosti po dobu nejméně 10 let ne-

převede na jiného;
- v případě, že by přejímající porušil povinnosti dle předchozího odstavce, do-

hodly se smluvní strany na tom, že přejímající převede do státního rozpočtu 
prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových částku 
odpovídající ceně předmětných nemovitostí zjištěnou dle platného cenového 
předpisu v době, kdy k porušení povinnosti došlo;

 Dodatek č. 75 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu 
ZK-02-2005-14, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový
termín: 2005
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0108/02/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
nabytí pozemků trvale dotčených stavbou silnice „III/03821 Havlíčkův Brod Lidická 
- Havířská - 1. stavba“ v rozsahu a za ceny dle materiálu ZK-02-2005-15, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 2005
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0109/02/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 bezúplatné nabytí pozemků vedených ve zjednodušené evidenci, původ pozem-

kový katastr (PK) par. č. 388 díl 2 o výměře 134 m2, par. č. 389 díl 2 o výměře 
207 m2 a par. č. 401/12 díl 1 o výměře 159 m2 a ideální 1/2 pozemků par. č. 463/9 
- ostatní plocha, silnice o výměře 580 m2 a par. č. 463/13 - ostatní plocha, silnice o 
výměře 140 m2 v k. ú. Sudkův Důl a obci Obrataň od České republiky - Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina za těchto 
podmínek:
- přejímající se zavazuje, že o převedené nemovitosti bude řádně pečovat a ne-

bude je využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům a ani je nebude k 
takovým účelům pronajímat;

- přejímající se zavazuje, že předmětné nemovitosti po dobu nejméně 10 let ne-
převede na jiného;

- v případě, že by přejímající porušil povinnosti dle předchozího odstavce, do-
hodly se smluvní strany na tom, že přejímající převede do státního rozpočtu 
prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových částku 
odpovídající ceně předmětných nemovitostí zjištěnou dle platného cenového 
předpisu v době, kdy k porušení povinnosti došlo;

 dodatek č. 79 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-
02-2005-16, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový
termín: květen 2005
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0110/02/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje 
 dodatek č. 6 Zřizovací listiny Středního odborného učiliště řemesel a služeb a Uči-

liště, Moravské Budějovice, Tovačovského sady 79 dle materiálu ZK-02-2005-18, 
př. 1;

 dodatek č. 7 Zřizovací listiny Gymnázia a Střední odborné školy, Moravské Budě-
jovice, Tyršova 365 dle materiálu ZK-02-2005-18, př. 2.

odpovědnost: odbor majetkový
termín: srpen 2005
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0111/02/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 přijetí daru pozemků vedených ve zjednodušené evidenci, původ pozemkový ka-

tastr (PK) par. č. 332/1 o výměře 4 021 m2, par. č. 339 o výměře 1 503 m2 a par. č. 
340 o výměře 1 230 m2, 

v k. ú. a obci Čejov od Milušky Strádalové do vlastnictví kraje Vysočina;
 dodatek č. 3 Zřizovací listiny Školního statku, Humpolec, Dusilov 384 dle materi-

álu 
ZK-02-2005-19, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: květen 2005
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0112/02/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 darování dle geometrického plánu č. 298-630/2003 nově vzniklých pozemků par. 

č. 3329/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 390 m2 a par. č. 3329/4 
- ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 150 m2 v k. ú. a obci Březník do 
vlastnictví obce Březník;

 Dodatek č. 76 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-02-
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2005-20, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: květen 2005
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0113/02/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 darování pozemku par. č. 2535/4 ostatní plocha, silnice o výměře 39 m2, par. č. 

2583/3 ostatní plocha, silnice o výměře 194 m2, par. č. 2583/4 ostatní plocha, sil-
nice o výměře 297 m2 a par. č. 2583/10 ostatní plocha, silnice 4 m2 v k. ú. a obci 
Pacov, nově zaměřených geometrickým plánem č. 1218-340/2004 ze dne 18. 10. 
2004, městu Pacov;

 dodatek č. 77 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-
02-2005-21, př. 1;

 přijetí daru pozemků par. č. 894/122 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 
4 m2, par. č. 2567/77 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3 m2 a par. č. 
2567/78 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 94 m2 v k. ú. a obci Pacov, nově za-
měřených geometrickým plánem 

č. 1218-340/2004 ze dne 18. 10. 2004, od města Pacov do vlastnictví kraje Vysočina;
 dodatek č. 78 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-

02-2005-21, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: květen 2005
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0114/02/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 darování pozemků par. č. 5894/5 o výměře 306 m2, par. č. 5894/6 o výměře 77 m2, 

par. č. 5894/7 o výměře 144 m2, par. č. 5894/8 o výměře 92 m2, par. č. 5894/9 o 
výměře 159 m2, par. č. 5894/10 o výměře 30 m2, par. č. 5894/11 o výměře 80 m2, 
vše v k. ú. a obci Jihlava. z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví Statutárního 
města Jihlava;

 dodatek č. 34 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Jihlava dle materiálu ZK-02-
2005-22, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový
termín: červen 2005
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0115/02/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
ruší
část usnesení 378/06/2004/ZK v bodech:
 přijetí daru pozemku par. č. 1602/1 o výměře 5208 m2 v k. ú. Dlouhé na Moravě, 

obec Dlouhé a silničního tělesa na tomto pozemku a na částech pozemků par. č. 
31;

 par. č. 226, par. č. 227, par. č. 244 a par. č. 439 postaveném, včetně všech součástí a 
příslušenství od obce Dlouhé do vlastnictví kraje Vysočina;

 dodatek č. 91 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle mate-
riálu 

ZK-06-2004-26, př. 1;
schvaluje
 přijetí daru pozemků par. č. 1602/1 o výměře 5208 m2 a par. č. 244 výměře 3473 

m2 v k. ú. Dlouhé na Moravě, obec Dlouhé a silničního tělesa na těchto pozemcích, 
včetně všech součástí a příslušenství od obce Dlouhé do vlastnictví kraje Vysoči-
na;

 dodatek č. 91 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: červen 2005
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0116/02/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 darování pozemků par. č. 929/8 ostatní plocha, ostatní komunikace 42 m2, par. 

č. 929/9 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 33 m2 a dílu „b“ výměře 
107 m2 pozemku par. č. 929/7 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. a obci 
Hrotovice zaměřených geometrickým plánem č. 690-6/2005 ze dne 17. 1. 2004 do 
vlastnictví města Hrotovice;

 dodatek č. 73 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-02-
2005-24, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový
termín: květen 2005
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0117/02/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 darování pozemku par. č. 2512/4 ostatní plocha, silnice o výměře 430 m2 a dílu 

„b“ o výměře o výměře 37 m2 odděleného geometrickým plánem č. 473-137/2004 

z pozemku par. č. 2512/1 v k. ú. a obci Kožichovice do vlastnictví obce Kožichovi-
ce;

 dodatek č. 74 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-02-
2005-25, př. 1;

 přijetí daru stavby zastávkového pruhu na pozemku par. č. 2535/24 a pozemku 
par. č. 2535/24 ostatní plocha, silnice o výměře 51 m2 v k. ú. a obci Kožichovice 
zaměřeného geometrickým plánem č. 473-137/2004 z pozemku par. č. 2535/11 v 
k. ú. a obci Kožichovice od obce Kožichovice do vlastnictví kraje Vysočina;

 dodatek č. 75 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-02-
2005-25, př. 2.

odpovědnost: odbor majetkový
termín: květen 2005
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0118/02/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 prodej pozemků par. č. st. 5433 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 139 m2, 

par. č. 2327/4 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 97 m2 a par. č. 2327/5 
- ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 697 m2 v k. ú. a obci Havlíčkův 
Brod Lubomíru Vaňkátovi, bytem Pražská 3654, Havlíčkův Brod, za kupní cenu 
653 100,- Kč;

 dodatek č. 44 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materi-
álu ZK-02-2005-26, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový
termín: červen 2005
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0119/02/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 darování pozemků par. č. 586/2 ostatní plocha, silnice o výměře 406 m2, par. č. 

586/3 ostatní plocha, silnice o výměře 507 m2 a par. č. 586/8 ostatní plocha, silnice 
o výměře 134 m2, zaměřených geometrickým plánem č. 66-92/2004 dne 22. 12. 
2004, v k. ú. Borek u Chotěboře a obci Borek do vlastnictví obce Borek;

 dodatek č. 66 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materi-
álu 
ZK-02-2005-27, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový
termín: květen 2005
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0120/02/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 darování geometrickým plánem č. 89-506/2004 nově oddělených pozemků par. 

č. 489/4 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 63 m2, par. č. 489/5 - ost. plocha, jiná 
plocha o výměře 128 m2 a par. č. 489/6 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 6 m2 
a par. č. 485/5 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 400 m2, vše v k. ú. a obci 
Radňoves z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Radňoves;

 dodatek č. 112 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle ma-
teriálu ZK-02-2005-28, př. 1

odpovědnost: odbor majetkový
termín: květen 2005
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0121/02/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 koupi pozemků. par. č. 1420 - ost. plocha, silnice výměře 144 m2 a par. č. 1532/34 

- ost. plocha, silnice o výměře 510 m2 v k. ú. Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu, 
obec Dolní Krupá do vlastnictví kraje Vysočina od M. Langpaula, bytem Jihlava, 
Březinova 37, Ing. Petra Langpaula, bytem Praha Modřany, Lysinská 4/1446, Ing. 
Jaroslavy Langpaulové, bytem Praha Modřany, Lysinská 4/1446 a Ludmily Lang-
paulové, bytem Jihlava, Březinova 37 za kupní cenu ve výši 32 700,- Kč;

 dodatek č. 67 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materi-
álu ZK-02-2005-29, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový
termín: květen 2005
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0122/02/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
ruší
usnesení 397/06/2004/ZK ze dne 26. 10. 2004;
schvaluje
 prodej nemovitostí v k. ú. a obci Rouchovany dle materiálu ZK-02-2005-31, př. 1, 

do vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodaření Dětského domova se 
školou, Jihlava, Dělnická 1 za dohodnutou kupní cenu 7 868 830,- Kč;

 dodatek č. 7 Zřizovací listiny Střední průmyslové školy stavební, Středního od-
borného učiliště stavebního a Odborného učiliště, Třebíč, Kubišova 1214/9, dle 
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materiálu ZK-02-2005-31, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 2005
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0123/02/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 koupi pozemku par. č. 3009/50 ostatní plocha, silnice o výměře 140 m2 v k. ú. a 

obci Velká Bíteš od spoluvlastníků Holíkové Hany, bytem U Stadionu 377, Velká 
Bíteš, a Pavlíčka Jaroslava, bytem Zahradní 505, Velká Bíteš, každý vlastní ideální 
1/2, za kupní cenu 5 320,- Kč do vlastnictví kraje Vysočina;

 dodatek č. 111 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle ma-
teriálu 

ZK-02-2005-32, př. 1. 
odpovědnost: odbor majetkový
termín: červen 2005
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0124/02/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 darování pozemků par. č. 221/7 ostatní plocha, silnice o výměře 823 m2, par. č. 

346 ostatní plocha, silnice o výměře 164 m2, par. č. 374/2 ostatní plocha, silnice o 
výměře 1306 m2, par. č. 34/5 ostatní plocha silnice o výměře 184 m2, par. č. 373/1 
trvalý travní porost o výměře 1 144 m2, par. č. 619 trvalý travní porost o výměře 
426 m2 a par. č. 621 trvalý travní porost o výměře 245 m2 v k. ú. a obci Leskovice 
do vlastnictví obce Leskovice;

 dodatek č. 76 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-
02-2005-33, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový
termín: červen 2005
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0125/02/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 přijetí daru zastávkových pruhů na silnici III/4056 postavených na pozemku par. 

č. 825/1 v k. ú. a obci Rokytnice nad Rokytnou od obce Rokytnice nad Rokytnou 
do vlastnictví kraje Vysočina;

 dodatek č. 77 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-02-
2005-34, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový
termín: červen 2005
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0126/02/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 darování pozemků par. č. 1483/2 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 100 m2, par. 

č. 1483/3 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 29 m2, par. č. 1483/4 - ost. plocha, jiná 
plocha o výměře 7 m2, par. č. 1483/5 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 6 m2 a par. 
č. 1483/6 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 56 m2 , vše v k. ú. a obci Třebelovice 
z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Třebelovice

 dodatek č. 70 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-02-
2005-35, př. 1

odpovědnost: odbor majetkový
termín: květen 2005
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0127/02/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 prodej pozemků st. par. č. 599/6 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 255 m2 a 

par. č. 1910/15 - ost. plocha o o výměře 294 m2 v k. ú. a obci Humpolec do vlast-
nictví Jednoty spotřebního družstva Kamenice nad Lipou za kupní cenu ve výši 
109 800,- Kč;

 dodatek č. 4 Zřizovací listiny Školního statku Humpolec, Dusilov 384 dle materi-
álu 

ZK-02-2005-36, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: červen 2005
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0128/02/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 koupi pozemků v k. ú. Pořežín a obci Velká Losenice dle materiálu ZK-02-2005-

17, př. 1 od Jana a Marie Hladíkových za kupní cenu 148.575,- Kč do vlastnictví 
kraje Vysočina;

 dodatek č. 110 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle ma-

teriálu ZK-02-2005-17, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: květen 2005
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdrželi se 3.

Usnesení 0129/02/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 prodej nově vzniklého pozemku par. č. 91/2 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 97 

m2 v k. ú. Velešov, obec Větrný Jeníkov dle geometrického plánu č. 31-453/2004 
Vladimíru Váchovi, bytem Havlíčkův Brod, Generála Kultvašra 3310 za kupní 
cenu 2 037,- Kč;

 dodatek č. 35 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Jihlava dle materiálu ZK-02-
2005-30, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový
termín: květen 2005
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdrželo se 7.

Usnesení 0130/02/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
zvýšení kapitoly Nemovitý majetek, položka Investice v dopravě, § 2212 - Silnice 
o částku 6 702 752,- Kč a snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní 
činnosti jinde nezařazené (nespecifi kovaná rezerva) o částku 6 702 752,- Kč za úče-
lem fi nančního krytí realizace projektu „Oprava krytu silnice II/152 v úseku Jemnice 
- Lhotice“.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor majetkový, odbor 
ekonomický
termín: březen 2005
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0131/02/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
zvýšení kapitoly Nemovitý majetek, položka Investice v dopravě, § 2212 - Silnice o 
částku 7.166.200 Kč a snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní čin-
nosti jinde nezařazené (nespecifi kovaná rezerva) o částku 7.166.200 Kč za účelem 
fi nančního krytí realizace projektu „Oprava krytu silnice II/407 v úseku od hranice 
okresu Jihlava k odbočce Vápovice“.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor majetkový, odbor 
ekonomický
termín: březen 2005
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0132/02/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 přijetí daru pozemku par. č. 3245 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 

357 m2 v k. ú. a obci Jihlava od Statutárního města Jihlava do vlastnictví kraje 
Vysočina;

 dodatek č. 3 Zřizovací listiny Střední průmyslové školy, Jihlava, tř. Legionářů 3 
dle materiálu ZK-02-2005-39, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový
termín: květen 2005
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 0133/02/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 přijetí daru stavby odbočovacího a příjezdného pruhu na pozemcích par. č. 1522/7, 

1522/4 v hodnotě 343 603,- Kč a pozemků par. č. 1522/7 o výměře 32 m2 a par. 
č. 1522/4 o výměře 31 m2 v k. ú. a obci Polná v hodnotě 5 292,- Kč vzniklých na 
základě geometrického plánu 

č. 1065-8680/2004 od JMB družstva Moravské Budějovice, se sídlem Janáčkova 1331, 
Moravské Budějovice;

 darování pozemku par. č. 2476/8 ost. plocha výměře 67 m2 v k. ú. a obci Polná 
vzniklého na základě geometrického plánu č. 1065-8680/2004 JMB družstvu 
Moravské Budějovice, se sídlem Janáčkova 1331, Moravské Budějovice;

 dodatek č. 30 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Jihlava dle materiálu ZK-02-
2005-40, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový
termín: květen 2005
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0134/02/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
ruší
usnesení 322/05/2004/ZK;
schvaluje
 darování nemovitostí dle materiálu ZK-02-2005-75, př. 1 z vlastnictví kraje Vyso-

čina do vlastnictví Vysoké školy polytechnické Jihlava;

ZPRAVODAJ ZPRAVODAJ



číslo 4/2005 strana  25

 darování nemovitostí dle materiálu ZK-02-2005-75, př. 2 z vlastnictví kraje Vyso-
čina do vlastnictví Statutárního města Jihlava;

 prodej budovy bez č. p./č. e. – stavba technického vybavení na pozemku par. č. 
3021/2 a pozemku par. č. 3021/2 v k. ú. a obci Jihlava do vlastnictví E.ON Distri-
buce, a. s., za kupní cenu 
597.620,- Kč;

 přijetí daru nemovitostí dle materiálu ZK-02-2005-75, př. 3 s podmínkou zřízení 
předkupního práva ve prospěch Statutárního města Jihlava po dobu 20 let za cenu 
1.000,- Kč od Statutárního města Jihlava do vlastnictví kraje Vysočina;

 dodatek č. 3 Zřizovací listiny Obchodní akademie Jihlava dle materiálu ZK-02-
2005-75, př. 4;

 dodatek č. 6 Střední zdravotní školy a Vyšší zdravotní školy Jihlava dle materiálu 
ZK-02-2005-75, př. 5;

 dodatek č. 3 Integrované střední školy stavební a Učiliště Jihlava dle materiálu 
ZK-02-2005-75, př. 6.

odpovědnost: odbor majetkový
termín: květen 2005
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 0135/02/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
zamítá
žádost obce Budkov o poskytnutí fi nančního příspěvku na stavební úpravy a přístavbu 
kuchyně základní školy a
ukládá
krajskému úřadu žadatele o zamítnutí žádosti vyrozumět.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: duben 2005
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 2, zdrželo se 6.

Usnesení 0136/02/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 poskytnutí dotace obci Kostelec ve výši 30 000,- Kč na úhradu části nákladů vy-

naložených na výstavbu nového úseku chodníku u silnice II/406 v místě napojení 
na chodník na novém mostu přes Třešťský potok;

 povýšení rozpočtu kapitoly Nemovitý majetek, § 2219 Ostatní záležitosti pozem-
ních komunikací o částku 30 000,- Kč snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, 
Nespecifi kovaná rezerva, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené o tuto částku.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: duben 2005
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 0137/02/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
zamítá
žádost obce Čáslavice o poskytnutí fi nančního příspěvku na opravu komunikace na 
pozemku par. č. 841 v k. ú. Čáslavce a
ukládá
krajskému úřadu žadatele o zamítnutí žádosti vyrozumět.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: duben 2005
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdrželi se 4.

Usnesení 0138/02/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
zamítá
žádost obce Horní Rápotice o poskytnutí dotace na opravu víceúčelové komunikace 
Horní Rápotice - Háj a
ukládá
krajskému úřadu žadatele o zamítnutí žádosti vyrozumět.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: duben 2005
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdrželo se 6.

Usnesení 0139/02/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
závazek kraje na profi nancování projektu „Terénní mapování sítě jezdeckých stezek 
a koňských stanic v kraji Vysočina“ ve výši 100 % celkových uznatelných nákladů, 
to je 998 000,- Kč a
bere na vědomí
předložení projektu „Terénní mapování sítě jezdeckých stezek a koňských stanic 
v kraji Vysočina“ na Oddělení Sekretariátu Regionální rady Regionu soudržnosti 
NUTS II Jihovýchod“.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 29. 3. 2005
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0140/02/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje

schvaluje
 přidělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2005 dle materiálů 
ZK-02-2005-46, př. 1 a př. 2 za podmínky, že u žadatele bude provedena předběžná 

kontrola s kladným výsledkem;
 vzor smlouvy o poskytnutí podpory v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 

2005 dle materiálu ZK-02-2005-46, př. 3. 
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 29. 3. 2005
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 0141/02/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 převod lisu Claas 46 v pořizovací ceně 210 000,- Kč ve vlastnictví kraje do správy 

k vlastnímu hospodářskému využití příspěvkové organizaci Školní statek, Hum-
polec, Dusilov 384 s účinností od 1. 4. 2005;

 dodatek č. 2 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Školní statek, Humpolec, 
Dusilov 384 dle materiálu ZK-02-2005-47, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: duben 2005
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0142/02/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 dodatek č. 3 zřizovací listiny Centra - Domu dětí a mládeže, Ledeč nad Sázavou, 

Husovo náměstí 242 dle materiálu ZK-02-2005-48, př. 1;
 dodatek č. 3 zřizovací listiny Domu dětí a mládeže u Aleje, Havlíčkův Brod, Ma-

sarykova 2190 dle materiálu ZK-02-2005-48, př. 2;
 dodatek č. 1 zřizovací listiny Domu dětí a mládeže Hrádek Třebíč dle materiálu 

ZK-02-2005-48, př. 3;
 dodatek č. 2 zřizovací listiny Domu dětí a mládeže Humpolec, Na Skalce 623 dle 

materiálu ZK-02-2005-48, př. 4;
 dodatek č. 1 zřizovací listiny Domu dětí mládeže Jihlava dle materiálu ZK-02-

2005-48, př. 5;
 dodatek č. 1 zřizovací listiny Domu dětí a mládeže, Bystřice na Pernštejnem, Ma-

sarykovo náměstí 68 dle materiálu ZK-02-2005-48, př. 6;
 dodatek č. 1 zřizovací listiny Domu dětí a mládeže, Světlá nad Sázavou, Jelenova 

102 dle materiálu ZK-02-2005-48, př. 7;
 dodatek č. 4 zřizovací listiny Domu dětí a mládeže, Žďár nad Sázavou, Dolní 3 dle 

materiálu ZK-02-2005-48, př. 8;
 dodatek č. 1 zřizovací listiny Junioru - domu dětí a mládeže, střediska volného 

času, Chotěboř, Tyršova 793 dle materiálu ZK-02-2005-48, př. 9.
odpovědnost: OŠMS
termín: duben 2005
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0143/02/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
přidělení dotace městu Pelhřimov určené pro DDM Pelhřimov, Pražská 1542, z kapi-
toly Školství, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání ve výši 75 tis. Kč na dofi nancování 
jím realizovaných soutěží a olympiád vyhlašovaných MŠMT.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: duben 2005
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0144/02/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 poskytnutí dotací vlastníkům kulturních památek v souladu se Zásadami pro po-

skytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina dle materiálu 
ZK-02-2005-50, př. 1;

 zvýšení rozpočtu kapitoly Kultura, § 3322 Zachování a obnova kulturních pamá-
tek, o částku 5 338 035,- Kč snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky 
Nespecifi kovaná rezerva § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, o tuto částku.

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, ekonomický odbor
termín: březen 2005
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 0145/02/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatky zřizovacích listin Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Galerie výtvarné-
ho umění v Havlíčkově Brodě, Horácké galerie v Novém Městě na Moravě, Muzea 
Vysočiny Havlíčkův Brod, Muzea Vysočiny Jihlava, Muzea Vysočiny Pelhřimov a 
Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkových organizací kraje Vysočina dle materiálů ZK-
02-2005-51, př. 1, př. 2, př. 3, př. 4, př. 5, př. 6, př. 7.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče
termín: 29. 3. 2005
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0146/02/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
zrušuje
ke dni 30. 6. 2005 příspěvkovou organizaci s názvem Dům dětí a mládeže, Humpolec, 
Na Skalce 623 rozhodnutím dle materiálu ZK-02-2005-52, př. 1 a
schvaluje
 smlouvu o bezúplatném převodu dle materiálu ZK-02-2005-52, př. 2;
 darovací smlouvu dle materiálu ZK-02-2005-52, př. 3;
 smlouvu o převzetí vzdělávacích činností v plném rozsahu dle materiálu ZK-02-

2005-52, př. 4.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: do 30. 7. 2005
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0147/02/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
přidělení fi nančního příspěvku z kapitoly Školství, § 3299 Ostatní záležitosti vzdě-
lávání, městu Moravské Budějovice pro Základní školu T. G. Masaryka, Moravské 
Budějovice, nám. Svobody 903, ve výši 71 730 Kč na dofi nancování evropských 
projektů v roce 2005.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: duben 2005
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 0148/02/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
Výroční zprávu o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za 
školní rok 2003/2004 a kalendářní rok 2004 dle materiálu ZK-02-2005-54, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: do konce března odeslat na MŠMT a do konce dubna zveřejnit výroční zprá-
vu na webových stránkách kraje
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0149/02/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přehled záměrů změn v rejstříku škol - projednávání březen 2005 dle materiálu ZK-
02-2005-55, př. 1;
schvaluje
 záměry změn v rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina 

označených v materiálu ZK-02-2005-55, př. 1 kódy 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 
4C, D, E, 4B, 5A, B, 5C, 6A, 6B, 7A, B, 8A, B, C, D, F, H, I, 8E, G, 10A, 11A, 13A 
a s předložením žádostí o zápis změny příslušnému správnímu úřadu;

 doporučuje provedení změn v rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných ji-
ným zřizovatelem než krajem Vysočina označených v materiálu ZK-02-2005-55, 
př. 1 kódy 12A, B.

odpovědnost: Z. Ludvík, K. Ubr, Z.Nouzová, odbor školství mládeže a sportu
termín: do 28. 4. 2005 odeslat příslušnému správnímu orgánu
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 0150/02/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 poskytnutí investiční dotace Městu Žďár nad Sázavou ve výši 66 % skutečných 

investičních nákladů na zabezpečení nezbytných úprav v tanečním a koncertním 
sále budovy ZUŠ Žďár nad Sázavou, maximálně však ve výši 450 tis. Kč;

 posílení rozpočtu kapitoly Nemovitý majetek, § 3231 o částku 350 tis. Kč sníže-
ním kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifi kovaná rezerva, § 6409 
Ostatní činnosti jinde nezařazené o tuto částku s tím, že zbylých 100 tis. Kč je 
zdrojově kryto nařízeným odvodem z investičního fondu organizace.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, majetkový odbor, ekonomický od-
bor
termín: srpen 2005
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 5.

Usnesení 0151/02/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce podle materiálu ZK-
02-2005-57, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: trvale
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0152/02/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 poskytnutí dotace obci Dolní Cerekev z rozpočtu kraje roku 2005 ze zvláštního 

účtu na předsanační práce související se sanací skládky průmyslových odpadů v 
k.ú. Nový Rychnov v celkové výši 636 493,- Kč včetně DPH, což činí 100 % poža-
dovaných fi nančních prostředků (kapitola Zemědělství, § 3799);

 příslib poskytnutí dotace obci Dolní Cerekev ze zvláštního účtu kraje Vysočina 
spočívající v dofi nancování té části nákladů na sanaci skládky průmyslových od-
padů v k. ú. Nový Rychnov, která obci nebude poskytnuta z OP Infrastruktura a 
SFŽP ČR, a to včetně neuznatelných nákladů a nákladů na supervizi, v maximální 
výši 20 % z celkových nákladů sanace, což může činit maximálně 11,9 mil. Kč. 
Tento příslib se vydává pouze za podmínky, že na sanaci skládky budou poskyt-
nuty fi nanční prostředky z OP Infrastruktura a SFŽP ČR.

odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: trvale
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 0153/02/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2005, položka 2122 - Odvody pří-

spěvkových organizací o 4 100 tis. Kč z důvodu odvodu prostředků z investičního 
fondu u Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod;

 zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2005 u kapitoly Nemovitý majetek, § 
3639, položka „Výkupy pozemků a nemovitostí“ o částku 4 100 tis. Kč k realizaci 
záměru dalšího rozvoje Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod v souvislosti s pře-
místěním nemovitostí středisek údržby v obcích Přibyslav a Herálec;

 rozpis závazného ukazatele „Odvod investičního fondu“ u SÚS Havlíčkův Brod 
ve výši 4 100 tis. Kč.

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor majetkový, odbor 
ekonomický
termín: průběžně do 31. 12. 2005
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 0154/02/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
zamítá
žádost Obce Milešín o poskytnutí fi nanční dotace nebo půjčky na zajištění zimní 
údržby místních komunikací. 
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: duben 2005
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdrželi se 4.

Usnesení 0155/02/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
zamítá
žádost obce Jiřice o poskytnutí dotace nebo půjčky na vybudování příjezdové komu-
nikace a parkoviště pro autobusovou dopravu k nově vybudovanému závodu v prů-
myslové zóně Jiřice v délce 400 m.
odpovědnost: vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
termín: duben 2005
Usnesení bylo přijato 31 hlasy, proti 1, zdrželo se 8.

Usnesení 0156/02/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 dodatek č. 64 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod, Žižkova 

1018, Havlíčkův Brod, dle materiálu ZK-02-2005-62, př. 1;
 dodatek č. 31 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Jihlava, Kosovská 16, Jihla-

va, dle materiálu ZK-02-2005-62, př. 2;
 dodatek č. 73 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov, Myslotínská 

1887, Pelhřimov, dle materiálu ZK-02-2005-62, př. 3;
 dodatek č. 71 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč, Hrotovická 1102, 

Třebíč, dle materiálu ZK-02-2005-62, př. 4;
 dodatek č. 108 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou, Jihlav-

ská 1, Žďár nad Sázavou, dle materiálu ZK-02-2005-62, př. 5.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: do 30. 4. 2005 zaslat dodatky Zřizovacích listin správám a údržbám silnic 
kraje Vysočina
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0157/02/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 dodatek č. 65 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod, Žižkova 

1018, Havlíčkův Brod, dle materiálu ZK-02-2005-63, př. 6;
 dodatek č. 32 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Jihlava, Kosovská 16, Jihla-

va, dle materiálu ZK-02-2005-63, př. 7;
 dodatek č. 74 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov, Myslotínská 

1887, Pelhřimov, dle materiálu ZK-02-2005-63, př. 8;
 dodatek č. 72 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč, Hrotovická 1102, 

Třebíč, dle materiálu ZK-02-2005-63, př. 9;
 dodatek č. 109 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou, Jihlav-

ská 1, Žďár nad Sázavou, dle materiálu ZK-02-2005-63, př. 10.
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odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: červenec 2005
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0158/02/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
závazek kraje Vysočina k profi nancování projektu „Rekonstrukce silnice II/405 v úse-
ku Jihlava - Třebíč, II. etapa, úsek č. 1 Jihlava - Příseka km 0,000 - 4,276“ z rozpočtu 
kraje Vysočina v letech 2005 a 2006, a to za předpokladu schválení podpory ze Spo-
lečného regionálního operačního programu v roce 2005.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 3. 2005
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 0159/02/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 6 Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěv-
kové organizace, dle materiálu ZK-02-2005-65, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: do 20 dnů od schválení zaslat dodatek příspěvkové organizaci
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0160/02/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 dodatek č. 2 Zřizovací listiny Nemocnice Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-02-

2005-66, př. 1;
 dodatek č. 2 Zřizovací listiny Nemocnice Jihlava dle materiálu ZK-02-2005-66, př. 

2;
 dodatek č. 4 Zřizovací listiny Nemocnice Pelhřimov dle materiálu ZK-02-2005-

66, př. 3;
 dodatek č. 1 Zřizovací listiny Nemocnice Třebíč dle materiálu ZK-02-2005-66, př. 

4;
 dodatek č. 3 Zřizovací listiny Nemocnice Nové Město na Moravě dle materiálu 

ZK-02-2005-66, př. 5.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, majetkový a ekonomický
termín: duben 2005
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0161/02/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Závěrečnou zprávu o čerpání podpory z Fondu Vysočiny za rok 2004 dle materiálu 
ZK-02-2005-67, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, J. Hulák
termín: 29. 3. 2005
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0162/02/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
vyhlášení grantového programu na podporu mezinárodních projektů pro děti a mlá-
dež s názvem „Mezinárodní projekty 2005“ dle materiálu ZK-02-2005-68, př. 1;
jmenuje
 řídicí výbor grantového programu „Mezinárodní projekty 2005“ ve složení:

ODS – Karel Dvořáček (TR); Jan Štefáček(HB);
KDU-ČSL – Petr Kesl (PE); Hana Žáková (TR);
KSČM – Roman Ondrušek (PE); Bohumil Kotlán(ZR);
ČSSD – Ladislav Peťa (TR); Miroslav Báňa (ZR);
SNK – Dana Svobodová (TR); Stanislav Šťáva (TR);

 Danu Svobodovou předsedou řídicího výboru grantového programu „Mezinárod-
ní projekty 2005“;

 Kláru Sotonovou (JI) s právem hlasovacím a Jana Burdu (TR) s právem poradním 
jako garanty řídicího výboru grantového programu „Mezinárodní projekty 2005“ 
a

pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 29. 3. 2005
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0163/02/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
vyhlášení grantového programu „Líbí se nám v knihovně“ dle materiálu ZK-02-2005-
69, př. 1.
jmenuje
 řídicí výbor grantového programu „Líbí se nám v knihovně“ ve složení:

ODS – Jana Fischerová (HB); Blanka Glaserová(TR);

KDU-ČSL – Hana Žáková (TR); Jaroslav Poborský (HB);
KSČM – Jan Slámečka (ZR); Pavel Kalabus (JI);
ČSSD – Dagmar Nejedlá(ZR); Pavla Kučerová (PE);
SNK – Jarmila Daňková(JI); Ludmila Černá (TR);

 Janu Fischerovou předsedou řídicího výboru grantového programu „Líbí se nám v 
knihovně“;

 Katinu Lisou (TR) s právem hlasovacím a Jaroslavu Panáčkovou (JI) s právem 
poradním jako garanty řídicího výboru grantového programu „Líbí se nám v 
knihovně“ a

pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče
termín: březen 2005
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0164/02/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
vyhlášení grantového programu na podporu projektů v oblasti rozvoje veřejné dopra-
vy s názvem „VEŘEJNÁ LETIŠTĚ 2005“ dle materiálu ZK-02-2005-70, př. 1upr1;
jmenuje
 řídicí výbor grantového programu „VEŘEJNÁ LETIŠTĚ 2005“ ve složení:

ODS – Pavel Hájek (PE); Jaroslav Huňáček (JI);
KDU-ČSL – František Dohnal (JI); Jiří Vondráček (HB);
KSČM – Jiří Vlach (JI); Zdeněk Dobrý (HB);
ČSSD – Libor Joukl (HB); Josef Vašíček (HB);
SNK – Ivan Kuželka (HB); Josef Novotný (ZR);

 Františka Dohnala předsedou řídicího výboru grantového programu „VEŘEJNÁ 
LETIŠTĚ 2005“;

 Zdeňka Navrkala (JI) s právem hlasovacím a Pavla Hamáčka (JI) s právem porad-
ním jako garanty řídicího výboru grantového programu „VEŘEJNÁ LETIŠTĚ 
2005“ a

pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 8. 4. 2005
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 0165/02/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
uzavření budoucí darovací smlouvy na darování částí pozemků par. č. 1233 a par. č. 
1243 v k.ú. a obci Bohdalec v rozsahu geometrického zaměření stavby „Zvýšení bez-
pečnosti pěší dopravy v obci Bohdalec“ do vlastnictví obce Bohdalec.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: duben 2005
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0166/02/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Smlouvy o spolupráci kraje s městy Želetava a Pelhřimov a se Svazkem obcí Podoub-
raví na jejich projektech do SROP dle materiálů ZK-02-2005-72, př. 1, př. 2, př. 3. 
odpovědnost: odbor informatiky
termín: do 31. 3. 2005
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0167/02/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2005 dle ma-
teriálu 
ZK-02-2005-73, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 29. 3. 2005
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

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

Kompletní informace o práci orgánů kraje včetně podklado-
vých materiálů pro jednání, zápisů z jednání, databází usne-
sení, termínů zasedání a kontaktních informací najdete na 

internetových stránkách kraje

www.kr-vysocina.cz.
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