
Vážené kolegyně a kolegové, jak bylo zmíněno 
v závěru minulého dílu, jehož cílem bylo přiblížit 
některé instituty vedení správního řízení, před-
mětem tohoto článku o novém správním řádu 
je seznámit čtenáře s problematikou doručová-
ní písemností, která je v novém správním řádu 
upravena podstatně podrobněji a rozsáhleji než 
ve stávajícím zákoně a zároveň přináší řadu no-
vinek. 
V § 19 odst. 1 je povinnost doručit písemnost ulo-
žena správnímu orgánu, který jí vyhotovil. Může 
tak učinit sám prostřednictvím kteréhokoliv ze 

svých zaměstnanců, jenž by měl při tomto úko-
nu statut úřední osoby a byl by oprávněn zjišťo-
vat totožnost adresátů. Tento postup stejně jako 
využití obecního úřadu v místě, kam se doruču-
je, případně Policie ČR či obecní policie nebude 
zřejmě v praxi nejčastěji využíván. Stejně jako 
v současné době lze i do budoucna předpokládat, 
že správní orgány budou při doručování nejvíce 
využívat služeb provozovatele poštovních slu-
žeb (§ 19 odst.), tedy nejčastěji České pošty, ale 
správní orgán má možnost zvolit i jiného provo-
zovatele, který bude poskytovat třeba levnější či 
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Výsledky ankety ceny kraje Vysočina 
Zlatá jeřabina

Rada kraje Vysočina usnesením č. 0383/13/
2005/RK ze dne 22. 3. 2005 schválila vyhláše-
ní ceny kraje Vysočina za kulturní počin roku 
2004 Zlatá jeřabina. Cílem bylo poukázat na 
množství zajímavých kulturních akcí probí-
hajících v kraji a na péči o jeho bohaté kultur-
ní dědictví. 
Cena kraje Vysočina za kulturní počin roku 
2004 byla vyhlášena ve 2 kategoriích: kulturní 
aktivita a péče o kulturní dědictví. Nominova-
né akce spolu s anketním lístkem byly uveřej-
něny v Novinách kraje Vysočina a na webových 
stránkách kraje. O tom, který kulturní počin 
získá cenu kraje Vysočina za rok 2004, rozho-
dovali občané svými hlasy od 1. do 30. 4 2005. 
Během trvání ankety bylo zasláno celkem 590 
hlasů, z toho 472 hlasů prostřednictvím inter-
netu, 91 hlasů anketními lístky a 27 hlasů došlo 

po uzávěrce. Po ukončení hlasování byla anke-
ta vyhodnocena a její výsledky byly schváleny 
dne 17. 5. 2005 usnesením Zastupitelstva kra-
je Vysočina č. 0220/03/2005/ZK. Prezentaci 
výsledků ankety včetně charakteristiky nejú-
spěšnějších akcí v jednotlivých kategoriích je 
možné také zhlédnout na webových stránkách 
kraje Vysočina (www.kr-vysocina.cz).
Slavnostní vyhlášení ceny kraje Vysočina Zlatá 
jeřabina proběhne 1. června 2005 v prostorách 
Krajského úřadu kraje Vysočina při příležitos-
ti Dne otevřených dveří sídla kraje Vysočina. 
V tento den bude také vybrán jeden z odesíla-
telů anketních lístků, který získá předplatné na 
divadelní představení Horáckého divadla Jihla-
va na sezonu 2005–2006, a další čtyři obdrží 
publikace vydané za podpory grantového pro-
gramu Edice Vysočiny.
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kvalitnější služby, ovšem pouze za předpokladu, že bude schopen 
zajistit doručování způsobem, jejž správní řád u některých druhů 
písemností vyžaduje (do vlastních rukou). 
Povinností správního orgánu není doručovat písemnosti na adresu 
trvalého pobytu fyzických osob či sídla právnických osob. Nově 
má před těmito adresami přednost adresa, kterou si sám účastník 
zvolí jako adresu pro doručování (např. ubytovna, kde se v pra-adresu pro doručování (např. ubytovna, kde se v pra-adresu pro doručování
covní dny zdržuje apod.). Jako další projev přiblížení veřejné sprá-
vy požadavkům veřejnosti je nově umožněno doručovat veškeré 
písemnosti elektronicky. Takový způsob doručování ovšem vy-elektronicky. Takový způsob doručování ovšem vy-elektronicky
žaduje jednak určitou úroveň technického vybavení, klade vyšší 
nároky na zabezpečení a k platnému doručení je nezbytná aktivní 
součinnost adresáta (§ 19 odst. 3, 8, 9).
Na rozdíl od stávající právní úpravy stanovuje nový správní řád 
v § 19 odst. 4 a 5 taxativně, které písemnosti je nutné doručovat 
do vlastních rukou. Jedním z projevů zásady veřejné správy jako 
služby veřejnosti je nově upravený institut zmocněnce pro doručo-
vání (§ 20 odst. 2), jenž není zástupcem účastníka řízení ve smys-vání (§ 20 odst. 2), jenž není zástupcem účastníka řízení ve smys-vání
lu § 31. Jeho jediným oprávněním je přebírání písemností, které se 
doručují do vlastních rukou jiné fyzické osobě. Potřebám účastníků 
vychází vstříc rovněž nově upravená možnost požádat o doručová-
ní písemností, jež se ze zákona doručují do vlastních rukou, jiným 
způsobem (tedy např. běžnou poštovní zásilkou). Této možnosti (§ 
19 odst. 8) mohou využít např. obyvatelé menších obcí, kteří by ji-
nak byli nuceni vyzvednout si písemnost na mnohdy vzdálené po-
bočce pošty ve městě. Kromě toho se účastník řízení může práva na 
doručování některých rozhodnutí úplně vzdát (§ 72 odst. 3).
Správní řád upravuje v souvislosti s doručováním písemností dvě 
skupiny adresátů: fyzické osoby a právnické osoby. U fyzických fyzické osoby a právnické osoby. U fyzických fyzické osoby a právnické osoby
osob je potom ještě třeba rozlišovat, zda je jim písemnost doručo-
vána v souvislosti s jejich podnikatelskou činností; potom mají 
stejné postavení jako právnické osoby (§ 20 odst. 5). Tato diferenci-
ace má zásadní vliv na situaci, kdy není v okamžiku doručování na 
dané adrese nikdo zastižen. Z ustanovení § 21 odst. 3 v souvislos-
ti s §23 odst. 1 a § 24 odst. 2 totiž vyplývá, že jedině fyzická oso-
ba, které nebyla písemnost určená do vlastních rukou doručována 
v souvislosti s její podnikatelskou činností, může za splnění záko-
nem stanovených podmínek zvrátit fi kci doručení a může poža-nem stanovených podmínek zvrátit fi kci doručení a může poža-nem stanovených podmínek zvrátit fi kci doručení

dovat prominutí úkonu, jejž díky tomu, že správní orgán považoval 
písemnost za doručenou, zmeškala (např. podání odvolání).
Lhůta, po které nastává fi kce doručení, se prodlužuje ze stávajících 
3 na 10 dnů (§ 24 odst. 1). Další změnou oproti stávající úpravě je 
zbavení povinnosti doručovatele, potažmo správního orgánu, zjišťo-
vat a prokazovat, zda se adresát v místě doručování zdržuje. Fikce 
doručení nastává automaticky ze zákona uplynutím 10 dnů ode 
dne, kdy byla písemnost po neúspěšném pokusu o doručení ulo-
žena a připravena k vyzvednutí, bez ohledu na to, zda se adresát na 
uvedené adrese zdržoval či nikoliv. Ačkoliv to ze zákona výslovně ne-
vyplývá, lze konstatovat, že zůstává zachováno pravidlo, podle kte-
rého připadne-li poslední den této lhůty na sobotu, neděli či svátek, 
posouvá se její konec na nejbližší příští pracovní den. Písemnost se 
po uplynutí 10 dnů považuje za doručenou i v případě, že si ji adresát 
vyzvedne např. 12. den, což je také možné, neboť je uložena po dobu 
15 dnů (§ 23 odst. 4). Jak již bylo uvedeno, jedině „nepodnikající“ fy-
zická osoba může tuto situaci změnit tím, že dodatečně prokáže, že 
si nemohla ze závažného důvodu (např. pobyt v nemocnici) písem-
nost ve stanovené lhůtě vyzvednout (§ 24 odst. 2).
Správní řád dále v § 25 a § 26 upravuje již známý institut doručování 
prostřednictvím veřejné vyhlášky. Novinkou oproti stávající úpravě veřejné vyhlášky. Novinkou oproti stávající úpravě veřejné vyhlášky
je možnost správního orgánu vyvěsit na úřední desce místo doručova-
né písemnosti pouze oznámení o možnosti převzít tuto písemnost. 
Nově má správní orgán povinnost zveřejnit doručovanou písemnost Nově má správní orgán povinnost zveřejnit doručovanou písemnost Nově
rovněž na internetu. Vzhledem ke skutečnosti, že podmínky, za kte-
rých může správní orgán doručovat prostřednictvím veřejné vyhláš-
ky, se shodují s důvody ustanovování opatrovníka podle § 32 odst. se shodují s důvody ustanovování opatrovníka podle § 32 odst. se shodují s důvody ustanovování opatrovníka
2 písm. d), e), vymezuje správní řád v § 32 odst. 3 vztah mezi těmito 
dvěma instituty. Správní orgán neustanoví účastníkovi řízení podle § dvěma instituty. Správní orgán neustanoví účastníkovi řízení podle § dvěma instituty
32 odst. 2 písm. d) nebo e) opatrovníka, ale bude doručovat veřejnou 
vyhláškou v případech, kdy mu není v řízení ukládána povinnost či 
odnímáno právo. Jinými slovy opatrovník se neustanoví a doruče-
ní veřejnou vyhláškou se provede v případě, že tomuto účastníko-
vi nebude písemnost zhoršovat situaci tím, že mu ukládá povinnost vi nebude písemnost zhoršovat situaci tím, že mu ukládá povinnost vi nebude písemnost zhoršovat situaci
či odnímá právo. 

 Eva Šarapatková, Eva Šarapatková, odbor sekretariátu ředitele a krajského živnos-
tenského úřadu
telefon: 564 602 255, e-mail: sarapatkova.e@kr-vysocina.cz

Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2005 – 2 500 000,- Kč – program na podporu budování a modernizace doprovodné infra-
struktury cestovního ruchu (odbor regionálního rozvoje, Ivana Mahelová, tel.: 564 602 533, mahelova.i@kr-vysocina.cz, Ing. Renata Běha-
nová, tel.: 564 602 537, behanova.r@kr-vysocina.cz) 
Uzávěrka: 1. 7. 2005 
Modernizace ubytovacích zařízení 2005 – 4 000 000,- Kč – program na podporu rozšíření a regenerace skladby lůžek a vybavenosti poko-
jů ubytovacích zařízení cestovního ruchu (odbor regionálního rozvoje, Ing. Renata Běhanová, tel.: 564 602 537, behanova.r@kr-vysocina.cz, 
Iveta Malá, tel.: 564 602 536, mala.i@kr-vysocina.cz) 
Uzávěrka: 15. 7. 2005
Životní prostředí – zdroj bohatství Vysočiny 2005 – 1 500 000,- Kč – program na podporu projektů v oblasti environmentální výchovy, 
vzdělávání a osvěty (odbor životního prostředí, Miroslav Janoušek, tel. 564 602 525, janousek.m@kr-vysocina.cz, Ing. Eva Navrátilová, tel. 
564 602 522, navratilova.e@kr-vysocina.cz) 
Uzávěrka: 30. 6. 2005
Elektronické podatelny – 1 000 000,- Kč – program na podporu komunikační infrastruktury orgánů veřejné správy a přístupu veřejnos-Elektronické podatelny – 1 000 000,- Kč – program na podporu komunikační infrastruktury orgánů veřejné správy a přístupu veřejnos-Elektronické podatelny
ti k informacím (odbor informatiky, Ing. Martina Rojková, tel.: 564 602 341, rojkova.m@kr-vysocina.cz, Ing. Karel Žák, tel.: 564 602 309, 
zak.k@kr-vysocina.cz) 
Uzávěrka: 17. 6. 2005

Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém zasedání dne 17. 5. 2005 vyhlásilo devět nových grantových pro-
gramů z Fondu Vysočiny na podporu projektů směřujících do oblasti cestovního ruchu, ochrany životní-
ho prostředí, informačních technologií, podpory bydlení, veřejné osobní dopravy a konkurenceschopnosti 
podnikatelských subjektů na Vysočině. Níže je uveden výčet vyhlášených grantových programů a kontakt 
na odbory krajského úřadu, v jejichž gesci budou programy realizovány:
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Bydlete na venkově 2005 – 1 501 751,- Kč – program na podporu zpracování projektové dokumentace řešící rekonstrukci nebytových prostor 
na byty, případně doprovodnou infrastrukturu pro následnou novou bytovou výstavbu v místních částech měst a obcích kraje Vysočina (odbor 
regionálního rozvoje, Luděk Hrůza, tel.: 564 602 543, hruza.l@kr-vysocina.cz) 
Uzávěrka: 17. 6. 2005 
Veřejná osobní doprava 2005 – 2 282 000,- Kč – program na podporu zlepšování infrastruktury pro uživatele veřejné osobní dopravy a zvý-
šení atraktivity veřejné osobní dopravy (odbor dopravy, Ing. Zdeněk Navrkal, tel.: 564 602 287, navrkal.z@kr-vysocina.cz) šení atraktivity veřejné osobní dopravy (odbor dopravy, Ing. Zdeněk Navrkal, tel.: 564 602 287, navrkal.z@kr-vysocina.cz) šení atraktivity veřejné osobní dopravy (
Uzávěrka: 27. 6. 2005 
Výzkum–vývoj–inovace 2005 – 2 000 000,- Kč – program na podporu konkurenceschopnosti subjektů na Vysočině formou příspěvku na 
realizaci výzkumných a vývojových činností, které povedou k budoucímu možnému využití výsledku výzkumu či vývoje jako nové ino-
vace (odbor regionálního rozvoje, Martina Kršňáková, tel.: 564 602 546, krsnakova.m@kr-vysocina.cz, Mgr. Magdaléna Svatoňová, tel.: 
564 602 544, svatonova.m@kr-vysocina.cz) 
Uzávěrka: 22. 7. 2005 
Certifi kace–osvědčení 2005 – 2 004 669,- Kč – program na zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků na Vysočině formou Certifi kace–osvědčení 2005 – 2 004 669,- Kč – program na zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků na Vysočině formou Certifi kace–osvědčení 2005
příspěvku na získání certifi kace ISO 9000, ISO 14001, ISO 17799, OHSAS 18001, HACCP nebo validace EMAS (odbor regionálního rozvoje, 
Martina Kršňáková, tel.: 564 602 546, krsnakova.m@kr-vysocina.cz, Ing. Tomáš Čihák, tel.: 564 602 549, cihak.t@kr-vysocina.cz) 
Uzávěrka: 15. 7. 2005

Výzvy k předkládání projektů a veškeré informace ke grantovým programům včetně formuláře žádosti najdete na internetových 
stránkách kraje Vysočina www.kr-vysocina.cz nebo na www.fondvysociny.cz.

 Dušan Vichr, odbor regionálního rozvoje, telefon: 564 602 541, e-mail: vichr.d@kr-vysocina.cz Dušan Vichr, odbor regionálního rozvoje, telefon: 564 602 541, e-mail: vichr.d@kr-vysocina.cz Dušan Vichr
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Termíny jednání dopravní komise Rady kraje
1. 20. 05. 2005 
2. 17. 06. 2005
3. 02. 09. 2005
4. 14. 10. 2005
5. 25. 11. 2005

Obsah jednotlivých jednání

20. 05. 2005
1) Projednání zařazení nových požadavků do zásobníku – pořadní-

ku investičních akcí a souvislých oprav (zařazené pod čarou)
2) Projednání požadavku obce Osová Bitýška k odklonu vedení 

dopravy mimo zastavěné území obce
3) Informace k průběhu zařazování investičních akcí a souvislých 

oprav do pořadníku na základě schválených kritérií radou kraje

17. 06. 2005
1) Projednání zařazení nových požadavků do zásobníku – pořadní-

ku investičních akcí a souvislých oprav před jeho uzavřením za 
rok 2005 ke stanovení přílohy D-2, M-4 rozpočtu roku 2006

2) Projednání a ohodnocení kritéria bodu 8 – jiný vliv pořadníku 
investičních akcí a souvislých oprav k doporučení RK. (Na zá-
kladě studie fi rmy PAVEX zvážení poskytnutí půjčky kraje na 
opravu krajských komunikací.)

3) Projednání návrhů odboru dopravy a silničního hospodářství 
KrÚ kraje Vysočina k fi nancování dopravní obslužnosti v kraji 
Vysočina pro rok 2006 (návrh a rozdělení částky na drážní do-
pravu a osobní linkovou dopravu)

4) Projednání návrhů odboru dopravy a silničního hospodářství 
KrÚ kraje Vysočina ke stanovení neudržovaných krajských ko-
munikací v rámci zimní údržby pro rok 2006

5) Informace k hospodaření SÚS za rok 2004

02. 09. 2005
1) Projednání zařazení nových požadavků do zásobníku – pořadní-

ku investičních akcí a souvislých oprav (zařazené pod čarou)
2) Informace o připravených legislativních změnách a problema-

tickém uplatňování zákonů na úseku dopravy a silničního hos-
podářství v praxi

3) Informace k sestavování rozpočtu pro rok 2006 v kapitole Do-
prava a kapitole Investice

4) Projednání návrhu územního plánu v oblasti dopravy kraje Vy-
sočina

14. 10. 2005
1) Projednání zařazení nových požadavků do zásobníku – pořadní-

ku investičních akcí a souvislých oprav (zařazené pod čarou)
2) Informace cestou odboru dopravy a silničního hospodářství 

KrÚ kraje Vysočina k výsledku sběru dat fi rmou PAVEX na 
komunikacích III. tříd v kraji Vysočina

3) Projednání návrhu odboru dopravy a silničního hospodářství 
KrÚ kraje Vysočina ke krajské koncepci BESIP v duchu záko-
na na základě Národní strategie BESIP za účelem snížení neho-
dovosti na silnicích v regionu kraje Vysočina

4) Projednání navržených investičních akcí pro realizaci v progra-
mu SROP v plánovacím období na roky 2007 až 2013

25. 11. 2005
1) Projednání zařazení nových požadavků do zásobníku – pořadní-

ku investičních akcí a souvislých oprav (zařazené pod čarou)
2) Informace k výsledkům sčítání dopravy na pozemních komuni-

kacích kraje Vysočina v roce 2005
3) Projednání návrhu plánu práce dopravní komise na rok 2006

Danuše Schmidtová, odbor dopravy a silničního hospodářství
telefon: 564 602 234, e-mail: schmidtova.d@kr-vysocina.cz

Plán činnosti Dopravní komise Rady kraje Vysočina na rok 2005

Odbor dopravy a silničního hospodářství
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V otázce radioaktivity dnes veřejnost především zajímají umělé 
zdroje záření, jako jsou jaderná zařízení a problematika jaderné-
ho odpadu, aniž by si většina lidí uvědomovala, že zdaleka největ-
ší ozáření obyvatel je způsobeno přírodní radioaktivitou a z ní na 
prvním místě radonem v ovzduší budov (viz grafy).
Co je toho příčinou?
Příčinami neobvykle vysokých hodnot v našich budovách jsou: 
vysoká koncentrace radonu v zemi v důsledku vyššího výskytu 
uranu a radia, špatná plynotěsná izolace budov od země a stále 
menší větrání budov vyvolané energetickými úsporami.
V čem tkví nebezpečí radonu pro člověka?
Ozáření radonem (přesněji jeho radioaktivními produkty) může 
způsobit rakovinu plic, jak bylo doloženo epidemiologickými stu-
diemi horníků uranových dolů a některými studiemi na skupi-
nách obyvatelstva. Zdravotní důsledek plynoucí z tohoto ozáření 
v České republice je odhadnut na 900 případů úmrtí na rakovi-
nu plic ročně, což je asi 15 % ze všech úmrtí na rakovinu plic.
Co proti tomu stát dělá?
Od roku 1991 cíleně vyhledává budovy s koncentrací radonu, 
převyšující doporučené hodnoty, a fi nančně dotuje protiradono-
vá opatření.
Kolik to občana stojí?
Vyhledávání budov ani protiradonová opatření občana zatím nic 
nestojí.

Co pro to musí občan udělat?
Být vstřícný vůči subjektům provádějícím radonový průzkum 
(vyhledávání) budov a mít zájem o případné snížení zbytečné ra-
diační zátěže ve svém objektu.
K čemu je to dobré?
Kromě pozitivního dopadu na zdraví obyvatel, v poslední době 
proměřený a ozdravený objekt též významně ovlivňuje kupní 
cenu a zájem o případnou koupi takového objektu.
Do kdy má tuto problematiku stát dotovat?
Zatím platí vládou stanovený termín do roku 2009.
Počítá se s jeho případným prodloužením?
To bude do jisté míry záviset též na zájmu občanů. A pokud k to-
mu nedojde a legislativně bude moci stavební úřad protiradonová 
opatření občanovi nařídit, zatím je to možné, je-li to ve veřejném 
zájmu (zákon č. 18/1997 Sb., v platném znění), potom si je bude 
muset občan hradit z vlastních prostředků, což představuje min. 
cca 150 tis. Kč. Proto doporučuji, dokud tato možnost státní do-
tace trvá, ve vlastním zájmu neváhat se obrátit na níže uvedenou 
kontaktní adresu. Kraj eviduje více než 350 proměřených objek-
tů se zvýšeným výskytem radonu s možností poskytnutí státní 
dotace. Stačí nahlédnout na www.kr-vysocina.cz > Dokumenty 
odborů krajského úřadu > Odbor životního prostředí > Radon > 
Radon-dotace > Odkazy. Třeba tam je i ten váš. Tak neváhejte, je 
to pouze na vás!

Radon škodí zdraví víc, než si myslíme

Pro představu uvádím se svolením Státního úřadu pro jadernou bezpečnost tyto materiály (Zdroj: www.sujb.cz)

 Jaroslav Šmejkal, odbor životního prostředí, telefon: 564 602 520, e-mail: smejkal.j@kr-vysocina.cz
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ním rady kraje. Plány oblastí 
povodí musí být schváleny nej-
později do 22. 12. 2009.
Kvalita budoucích plánů závi-
sí na informovanosti veřejnos-
ti, na jejím zapojení do procesu 
zpracování. Cílem je především 
zvýšení zájmu lidí o ochranu 
vody, o dění v jejich bezpro-
středním okolí, povzbuzení ak-
tivní účasti zainteresovaných 
stran – předpokladem jsou 
konzultace s veřejností. K to-
muto zapojení nebude sloužit 
pouze rok 2008, ve kterém se 
veřejnost vyjádří k návrhům 
jednotlivých plánů oblastí po-
vodí (resp. rok 2006 – konzul-
tace o harmonogramu přípravy 

plánů, a rok 2007 – konzultace 
o přehledu hlavních problémů 
plánů), veřejnost by měla být 
zapojena v samotném procesu 
zpracování jednotlivých plánů 
oblastí povodí mnohem dříve.
Tento příspěvek považujeme 
za první stručné seznámení 
obcí s problematikou plánová-
ní v oblasti vod. Rádi bychom 
vás v budoucnu o probíhajícím 
procesu plánování pravidelně 
informovali, a to nejen na těch-
to stránkách.

 Pavlína Pokorná Pavlína Pokorná, odbor les-
ního a vodního hospodářství 
a zemědělství
telefon: 568 805 224, e-mail: 
pokorna.p@kr-vysocina.cz

Plánování v oblasti vod nava-
zuje na dlouholetou tradici vo-
dohospodářského plánování, 
kterou naše země má, a na do-
sud platný směrný vodohospo-
dářský plán. Je to hlavní nástroj 
pro jednotné řízení vodní poli-
tiky v jednotlivých ucelených 
povodích. Plánování v oblas-
ti vod je institut, který byl zří-
zen zákonem č. 254/2001 Sb., 
o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve zně-
ní pozdějších předpisů, jako re-
akce na požadavky evropského 
práva. Jedná se o soustavnou 
koncepční činnost, již zajišťu-
je stát. Je tvořeno Plánem hlav-
ních povodí České republiky 
a Plány oblastí povodí včetně 
programů opatření.
Plán hlavních povodí České 
programů opatření.
Plán hlavních povodí České 
programů opatření.

republiky (§ 24 vodního zá-
kona) je strategický dokument, 
který kvůli ochraně a zlep-
šování stavu povrchových 
a podzemních vod stanovuje 
rámcové cíle pro hospodaření 
s nimi. Prostřednictvím plánu 
se prosazují závěry meziná-
rodních dohod v oblasti vod 
a zajišťuje se realizace rozho-
dujících opatření včetně způ-
sobu jejich fi nancování. Pro 
tři hlavní povodí na území ČR 
(povodí Labe, Odry a Moravy) 

je pořizuje Ministerstvo země-
dělství ve spolupráci s Minis-
terstvem životního prostředí, 
ostatními dotčenými ústřední-
mi správními úřady a krajský-
mi úřady. Plán hlavních povodí 
ČR schvaluje vláda, přičemž 
musí být schválen nejpozději do 
22. 12. 2006. Závazné části plá-
nu vyhlásí vláda nařízením.
Plány oblastí povodí (§ 25 Plány oblastí povodí (§ 25 Plány oblastí povodí
vodního zákona) stanovují na 
základě rámcových cílů a pro-
gramů opatření Plánu hlavních 
povodí ČR konkrétní cíle pro 
osm oblastí povodí (na území 
kraje Vysočina jde o oblast po-
vodí Dyje, Dolní Vltavy, Hor-
ní Vltavy a středního Labe). 
Pořizují je správci povodí, kte-
rými jsou pro kraj Vysočina 
Povodí Labe, s. p., Povodí Mo-
ravy, s. p., a Povodí Vltavy, 
s. p.), ve spolupráci s příslušný-
mi krajskými úřady a ústřed-
ními vodoprávními úřady. Pro 
zpracování plánů byly zřízeny 
správci povodí příslušné komi-
se, jejímiž členy jsou zástupci 
kraje i krajského úřadu. Koneč-
ný návrh plánu oblastí povodí 
včetně jeho programů opatření 
schvalují dle své územní působ-
nosti kraje, závazné části plánu 
budou pro jednotlivé správní 
obvody krajů vydány naříze-

Plánování v oblasti vod

V souvislosti s tím, že řada úřa-
dů a institucí začala své poplat-
ky vybírat v hotovosti, by bylo 
vhodné připomenout některá 
ustanovení vyhlášky ČNB č. 37/
1994 Sb., kterou se stanovuje po-
stup při příjmu peněz a nakládání 
s nimi a při poskytování náhrady 
za necelé a poškozené bankovky 
a mince. Ustanovení vyhlášky se 
netýkají pouze bank a ČNB, ale 
také ostatních právnických osob, 
a ne vždy je mají příjemci hoto-
vostí v podvědomí.
„Každá právnická osoba je po-
vinna přijímat i zákonné peníze 
opotřebované oběhem, pokud se 
jimi platí a pokud jsou celé a ce-

listvé.“ Toto je přesné znění části 
§ 1 zmíněné vyhlášky. Pro úřa-
dy a instituce to znamená, že při 
příjmu hotových peněz např. jako 
úhradu poplatků jsou povinni 
přijmout i např. pošpiněnou, na-
trženou nebo slepenou bankovku 
a zčernalou, zprohýbanou nebo 
naseklou minci. Takováto plati-
dla by se však neměla znovu do-
stávat do oběhu, ale měla by být 
odvedena do banky.
Daleko důležitější je však usta-
novení § 2, které ukládá práv-
nickým osobám zadržet bez 
náhrady platidla, která jsou padě-
laná nebo podezřelá z padělání, 
a to už i vzhledem ke skuteč-

nosti, že padělků přibývá. Týká 
se to nejen tuzemské měny, ale 
také valut, pokud jsou přijímány. 
Přesný postup zadržení padělku 
je uveden ve vyhlášce, vzor po-
tvrzení o odebrání je v příloze. 
V každém případě by však měla 
platit zásada, že pokud podezření 
na padělané platidlo vznikne, ne-
měli je ho pokladníci úřadů nebo 
institucí odmítnout přijmout, ale 
skutečně zadržet, přestože to 
bude pro ně práce navíc, a ješ-
tě si způsobí další nepříjemnos-
ti. Zadržení platidla podezřelého 
z padělání by mělo být totiž záro-
veň oznámeno policii nebo stát-
nímu zastupitelství. Ale ani toto 

ustanovení není dobré opomíjet, 
protože právě docela nevinně vy-
hlížející případ může být cestič-
kou k padělatelské dílně.
Celé znění vyhlášky je možno 
nalézt na internetových strán-
kách ČNB, stejně jako popisy 
českých bankovek a mincí včet-
ně ochranných prvků. Jejich 
dobrá znalost je první krůček 
k rozpoznání pravého platidla 
a padělku.

 Pavla Bláhová Pavla Bláhová, náměstkyně 
ředitele pobočky ČNB v Čes-
kých Budějovicích, odbor správy 
zásob peněz
telefon: 387 744 103, e-mail: 
pavla.blahova@cnb.cz

Povinnosti podniků, podnikatelů, úřadů a institucí 
vyplývající z vyhlášky 37/1994 Sb.

Informace

Termíny jednání Rady kraje Vysočina
Rada kraje č. 21/2005 – 14. června 2005
Rada kraje č. 22/2005 – 21. června 2005
Termíny jednání Zastupitelstva kraje Vysočina

Zastupitelstvo kraje č. 4/2005 – 29. června 2005
Zastupitelstvo kraje č. 5/2005 – 22. července 2005

 Šárka Polívková Šárka Polívková, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 562 602 125, e-mail: polivkova.s@kr-vysocina.cz
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Kraj Vysočina byl dle §6 odst. 
5 a 6 zákona č. 86/2002 Sb., 
o ochraně ovzduší a o změně 
některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, po-
vinen zpracovat pro své území 
Integrovaný program snižo-
vání emisí znečišťujících lá-
tek nebo jejich stanovených 
skupin a vydat je ve svém na-
řízení a dále podle § 7 odst. 
6 a 7 zákona č. 86/2002 Sb., 
o ochraně ovzduší, do dvou let 
od vymezení oblastí se zhor-
šenou kvalitou ovzduší MŽP 
ČR vypracovat pro své úze-
mí Program ke zlepšení kvali-
ty ovzduší kraje Vysočina pro 
znečišťující látky, u kterých 
jsou překračovány imisní limi-
ty a meze tolerance, v případě 
troposférického ozonu cílové 
imisní limity, a to za účelem 
plnění limitních hodnot, a vy-
dat je ve svém nařízení. Rada 
kraje Vysočina schválila a vy-
dala dne 19. 4. 2005 na návrh 
Krajského úřadu kraje Vysoči-
na, odboru životního prostře-
dí Nařízení kraje Vysočina, 
kterým se vydává Integrova-
ný program snižování emisí 
znečišťujících látek nebo je-
jich stanovených skupin kra-
je Vysočina. Primárním cílem 
programu je dosáhnout k ro-
ku 2010 plnění doporučených 
hodnot krajských emisních 
stropů, které jsou pro kraj Vy-
sočina stanoveny nařízením 
vlády č. 417/2003 Sb., jímž 
se stanovují závazné emisní 
stropy pro oxid siřičitý (SO2), 
oxidy dusíku (NOx), těkavé 
organické látky (VOC) a amo-
niak (NH3), a dále omezení 
emisí těch znečišťujících látek 
(či jejich prekurzorů), u kte-
rých bylo zjištěno překračová-
ní imisních limitů a stabilizace 
emisí těch znečišťujících látek, 
u nichž k překračování imis-
ních limitů nedochází. Kont-
rolu plnění krajských emisních 
stropů pro stanovené znečišťu-
jící látky (ZL) zajišťuje Minis-
terstvo životního prostředí ČR 
nebo jím zřízená právnická 
osoba (Český hydrometeoro-

logický ústav), a to na základě 
zpracování emisních inventur 
a emisních projekcí. V progra-
mu jsou uvedeny základní ná-
stroje a opatření ke snižování 
emisí a dále jsou v něm sta-
noveny základní termínované 
a průběžné požadavky a lhů-
ty k dosažení cílů programu. 
Rada kraje Vysočina schváli-
la a vydala dne 19. 4. 2005 na 
návrh Krajského úřadu kra-
je Vysočina, odboru životní-
ho prostředí, Nařízení kraje 
Vysočina, kterým se vydává 
Program ke zlepšení kvality 
ovzduší kraje Vysočina. Hlav-
ním cílem programu je ve 
stanovených lhůtách zajistit 
dodržování imisních limitů pro 
ochranu lidského zdraví pro 
suspendované částice PM10 
(prašný spad o velikosti 10 mi-
krometrů) v oblastech se zhor-
šenou kvalitou ovzduší nebo 
dosáhnout snížení rizika pře-
kračování těchto imisních li-
mitů na území kraje Vysočina, 
zajistit udržení kvality ovzduší 
v místech, kde k překračová-
ní imisních limitů nedochází, 
a omezit k roku 2010 výměru 
oblastí, ve kterých jsou pře-
kračovány cílové imisní limity 
pro ochranu zdraví a ochranu 
vegetace pro ozon. Náprav-
ná opatření ke zlepšení kva-
lity ovzduší pochopitelně leží 
v oblasti snížení emisí, a jsou 
proto popsána v Integrova-
ném programu snižování emi-
sí znečišťujících látek s cílem 
zlepšení kvality ovzduší a do-
sažení imisních limitů zne-
čišťujících látek. Vazba mezi 
Integrovaným programem 
snižování emisí a Programem 
ke zlepšení kvality ovzduší je 
dále zajištěna tím, že hlavním 
cílem „emisního programu“ 
je kromě dosažení v daném 
termínu doporučených hod-
not krajských emisních stropů 
pro oxid siřičitý, oxidy dusíku, 
VOC a amoniak také přednost-
ní snížení emisí těch znečiš-
ťujících látek, u nichž dochází 
k překračování imisních limi-
tů. Závěrem lze konstatovat, 

že z obsahu obou programů 
se hlavně vychází při výko-
nu veřejné správy na krajské 
a místní úrovni, zejména při 
územním plánování, územ-
ní rozhodování a povolování 
staveb nebo jejich změn, a při 
posuzování záměrů, které mo-
hou výrazně ovlivnit čisto-
tu ovzduší, nebo rozvojových 
koncepcí a programů rozvo-
je jednotlivých oborů a od-
větví (zákon č. 244/1992 Sb., 
o posuzování vlivů rozvojo-
vých koncepcí a programů 
na životní prostředí, a zákon 
č. 100/2001 Sb., o posuzová-
ní vlivů na životní prostředí). 
Více informací o Integrova-
ném programu snižování emisí 

znečišťujících látek nebo jejich 
stanovených skupin kraje Vy-
sočina a Programu ke zlepšení 
kvality ovzduší kraje Vysoči-
na jsou veřejnosti přístupné na 
úřední desce Krajského úřadu 
kraje Vysočina a v elektronic-
ké podobě na internetových 
stránkách kraje Vysočina na 
adrese www.kr-vysočina.cz > 
Dokumenty odborů krajské-
ho úřadu > Odbor životního 
prostředí > Ochrana ovzduší, 
nebo v sekci Právní předpisy 
kraje a rozhodnutí hejtmana > 
Nařízení.

 Jiří Růžička, odbor životní-
ho prostředí
telefon: 564 602 518, e-mail: 
ruzicka.j@kr-vysocina.cz
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Programy ke zlepšení ovzduší na Vysočině

Nová koncepce fi nancová-
ní informačních a komunikač-
ních služeb ve školách přinesla 
změnu ve způsobu fi nancování 
škol v rámci Státní informač-
ní politiky ve vzdělávání. Již 
v tomto roce byla poskytnuta 
školám v kraji Vysočina úče-
lová dotace v souhrnné výši 
17 087 290,- Kč na vzdělávání 
pedagogických pracovníků, na 
programové vybavení a přístup 
k informačním zdrojům a na in-
frastrukturu ICT nevybavených 
škol, které obdrží i 2 895 984,- 
Kč na zajištění připojení škol 
k internetu. Pro ty školy, jež 
mají v oblasti informačních 
a komunikačních technologií 
vyšší ambice, je určen tzv. nad-
standard ICT, který umožňu-
je uplatnit ve výuce specifi cké 
výukové programy, implemen-
tovat do výuky inovativní prv-
ky a podporovat informační 
gramotnost znevýhodněných 
skupin obyvatelstva. O získání 
těchto dalších zdrojů se pokusi-
lo 60 škol, které předložily pro-

jekty krajské odborné hodnoticí 
komisi. K realizaci bylo MŠMT 
doporučeno 26 projektů, což 
znamená pro školy z kraje Vy-
sočina další 3 552 617-, Kč. 
Další možnost získat fi nanční 
prostředky přináší tentokrát jen 
vybraným školám metodický 
pokyn MŠMT č. j. 17 123/2005-
55. Dotace jsou určeny pro 
ZUŠ, jazykové školy s právem 
státní závěrečné zkoušky, sa-
mostatné mateřské školy, slou-
čené školy, informační centra 
SIPVZ a malé školy s maximál-
ně 150 žáky. Školy předkládají 
žádost na formuláři přiloženém 
v metodickém pokynu odboru 
školství, mládeže a sportu Kraj-
ského úřadu kraje Vysočina 
nejpozději do 12. 6. 2005. Po-
drobnější informaci najdou zá-
jemci na www.e-gram.cz nebo 
se mohou obrátit na odbor škol-
ství, mládeže a sportu.

 Vladimír Zelený Vladimír Zelený, odbor škol- Vladimír Zelený, odbor škol- Vladimír Zelený
ství mládeže a sportu
telefon: 564 602 275, e-mail:
zeleny.v@kr-vysocina.cz

Odbor školství,
mládeže a sportu

Další fi nanční zdroje pro školy v rámci
Státní informační politiky ve vzdělávání
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Obr. 1: Průměrný věk obyvatelstva krajů ČR ke 31. 12. 2003

Obr. 2: Průměrný věk obyvatelstva správních obvodů obcí s rozšířenou působností ke 31. 12. 2003

Zdroj dat: Demografi cká ročenka krajů České republiky 1991–2003. ČSÚ Praha, 2004
Počet obyvatel v obcích k 1. 1. 2004. ČSÚ Praha, 2004

 Václav Novák, odbor regionálního rozvoje, tel.: 564 602 542, e-mail: novak.v@kr-vysocina.cz
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Průměrný věk obyvatel Vysočiny je nízký
Přestože se lidé na Vysočině dožívají vysokého věku, průměrný věk 
je v našem kraji čtvrtý nejnižší ze všech krajů ČR. Nižší hodnotu prů-
měrného věku mají pouze kraje, které jsou zatíženy těžbou uhlí a těž-
kým průmyslem, a tudíž trpí i nadprůměrnou úmrtností obyvatel. 
Nízký průměrný věk na Vysočině je tak dán vysokými hodnotami 
porodnosti v sedmdesátých a osmdesátých letech. Také v posledním 
desetiletí minulého století byl v kraji počet narozených, vztažený na 

počet obyvatel, vyšší, než činil průměr ČR. Bohužel minulý rok se 
však Vysočina ocitla již pod průměrem ČR.
V rámci kraje je poměrně velký rozdíl mezi jeho západní a východní 
polovinou. Nejnižší průměrný věk obyvatel je tradičně ve správních 
obvodech obcí s rozšířenou působností ve ždárském a s výjimkou Ná-
měšťska i v třebíčském okrese. S vysokým průměrným věkem oby-
vatel (přes 40 let) se potýká především Pacovsko a Humpolecko
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Rodičovská dovolená
V částce 62/2005 Sbírky zákonů vydané dne 27. 4. 2005 byl pu-
blikován pod č. 169/2005 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 
65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zá-
kon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách 
v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve 
znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2003 Sb., o služebním 
poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších 
předpisů.
Z důvodu vytvoření rodičovské (citové) vazby mezi náhradním 
rodičem a dítětem se rozšiřuje možnost čerpat rodičovskou do-
volenou po dobu 22 týdnů i u rodičů dětí, jež jsou starší než 3 
roky, nejdéle však do 7 let věku dítěte.
Zákon je účinný od 1. 5. 2005.
Vlastnictví bytů
V částce 62/2005 Sbírky zákonů vydané dne 27. 4. 2005 byl pu-
blikován pod č. 171/2005 Sb. zákon, jímž se mění zákon č. 72/
1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy 
k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým 
prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), 
ve znění pozdějších předpisů.
Novela upravuje rozhodovací pravomoci shromáždění vlastníků 
jednotek. Jejím cílem je zamezit tomu, aby docházelo k zabloko-
vání nebo nežádoucímu oddálení potřebných oprav a dočasné-
ho užívání společných částí domu např. pro nečinnost některých 

vlastníků. K přijetí usnesení o změně účelu užívání stavby 
a o změně stavby je nadále zapotřebí souhlasu všech vlastní-
ků jednotek. Jde-li však o modernizaci, rekonstrukci, stavební 
úpravy a opravy společných částí domu, jimiž se nemění vnitřní 
uspořádání domu a zároveň ani velikost spoluvlastnických podí-
lů na společných částech domu, postačuje souhlas tříčtvrtinové 
většiny všech vlastníků jednotek.
Zákon je účinný od 27. 4. 2005.
Zrušení Fondu národního majetku
V částce 65/2005 Sbírky zákonů vydané dne 30. 4. 2005 byl pu-
blikován pod č. 178/2005 Sb. zákon o zrušení Fondu národního 
majetku České republiky a o působnosti Ministerstva fi nancí při 
blikován pod č. 178/2005 Sb. zákon o zrušení Fondu národního 
majetku České republiky a o působnosti Ministerstva fi nancí při 
blikován pod č. 178/2005 Sb. zákon o zrušení Fondu národního 

privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu ná-
majetku České republiky a o působnosti Ministerstva fi nancí při 
privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu ná-
majetku České republiky a o působnosti Ministerstva fi nancí při 

rodního majetku).
Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se zrušuje Fond národní-
ho majetku České republiky (dále jen „fond“). Veškerý majetek 
Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se zrušuje Fond národní-
ho majetku České republiky (dále jen „fond“). Veškerý majetek 
Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se zrušuje Fond národní-

fondu přechází na stát. Do všech práv a povinností fondu z práv-
ních vztahů včetně práv a povinností z pracovněprávních vzta-
hů, jejichž účastníkem byl fond, vstupuje stát. Působnost fondu 
přechází na Ministerstvo fi nancí.
Zákon je účinný od 1. 1. 2006.

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

Novinky ve Sbírce zákonů

Informace

Zákon č. 289/95 Sb., o lesích a o změně a doplnění někte-
rých zákonů, ve znění pozdějších předpisů v příslušných usta-
noveních ukládá státu mimo jiné povinnost úhrady nákladů na 
zpracování lesních hospodářských osnov, na meliorace a hra-
zení bystřin v lesích a na činnost odborných lesních hospodářů 
a částečné úhrady zvýšených nákladů na výsadbu minimální-
ho podílu melioračních a zpevňujících dřevin. Na úhradu těch-
to nákladů je právní nárok. Zároveň je § 47, odst. 4 zákona 
o lesích mimo jiné stanoveno, jakým způsobem orgány státní 
správy lesů tuto povinnost státu uhradit uvedené náklady za-
jišťují. 
Ve smyslu výše uvedeného krajské úřady shromažďují veške-
ré požadavky a příslušné fi nanční prostředky požadují u Mi-
nisterstva zemědělství jako subjektu, který v tomto případě 
zastupuje stát. Takto postupuje i Krajský úřad kraje Vysoči-
na a průběžně zasílá požadavky na poskytnutí fi nančních pro-
středků na činnosti výše uvedené. K úhradě nákladů, které 
vznikly činnostmi v roce 2004 se Ministerstvo zemědělství 
hlásí (jedná se úhradu nákladů na činnost odborných lesních 
hospodářů), nicméně je jako účelovou dotaci na účet kraje 

k datu 30. 5. 2005 neposlalo. Stejně tak nebyly jako účelová 
dotace na účet kraje zaslány prostředky požadované Krajským 
úřadem kraje Vysočina u Ministerstva zemědělství na činnos-
ti, které vznikly či vzniknou v roce 2005. V tomto případě se 
jedná o úhradu nákladů na zpracování lesních hospodářských 
osnov, na meliorace a hrazení bystřin v lesích a činnost odbor-
ných lesních hospodářů.
Vzhledem k tomu, že kraj ani krajský úřad nedisponují v sou-
časné době žádnou zákonnou možností, která by nárokové 
výdaje v zastoupení státu umožňovala vyplatit, a vzhledem 
k tomu, že fi nanční situace příjemců předmětných fi nančních 
prostředků je kritická, jsou činěny všechny dostupné kroky 
k tomu, aby došlo k nápravě stavu co nejrychleji. Proto bylo 
mimo jiné i dopisem kraje apelováno na náměstka ministra ze-
mědělství na rychlé zaslání příslušných fi nančních prostředků 
formou účelové dotace, a tím vyřešení stávající situace. 

 Petr Bureš, odbor lesního a vodního hospodářství a země-
dělství
telefon: 564 602 204, e-mail: bures.p@kr-vysocina.cz

Informace o úhradách nákladů vyplývajících ze zákona o lesích

Odbor lesního a vodního
hospodárství a zemedelství
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Usnesení 0168/03/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje
termín: 17. 5. 2005
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0169/03/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: krajský úřad
termín: 17. 5. 2005
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0170/03/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
Roční zprávu o stavu požární ochrany kraje Vysočina za rok 2004 dle materiálu 
ZK-03-2005-04, př. 1, kterou projednalo v souladu s usnesením § 27 odst. 3 písm. 
a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
odpovědnost: sekretariát hejtmana; HZS kraje Vysočina
termín: 17. 5. 2005
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0171/03/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
vzdání se odměny Ing. Jiřího Blažka, bytem Řemenovská 2003, Pelhřimov, za 
výkon funkce člena Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady kraje Vy-
sočina dle materiálu ZK-03-2005-05, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 17. 5. 2005
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0172/03/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Zprávu o čerpání rozpočtu kraje v období leden–březen 2005 dle materiálu 
ZK-03-2005-06, př. 1;
Zprávu o plnění daňových příjmů kraje v období leden–duben 2005 dle mate-
riálu ZK-03-2005-06, př. 2.

odpovědnost: rada kraje
termín: květen 2005
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0173/03/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
přesun rozpočtových prostředků ve výši 100 tis. Kč z kapitoly Rezerva a rozvoj 
kraje (§ 6409 Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifi kovaná rezerva) do kapi-
toly Zastupitelstvo kraje (§ 6113 Zastupitelstva krajů) na úhradu členského pří-
spěvku Asociaci krajů ČR.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: květen 2005
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0174/03/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru dle materiálu ZK-03-2005-08, př. 
1upr1 s tím, že tato smlouva bude revolvingovým způsobem každoročně prolon-
gována za dodržení stejných podmínek.
odpovědnost: ekonomický odbor
termín: 31. 5. 2005
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 2, zdrželi se 3.

Usnesení 0175/03/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

závěrečný účet kraje za rok 2004 a návrh na rozdělení přebytku hospodaření 
dle materiálů ZK-03-2005-09, př. 1, str. 6 a 7;

hospodaření kraje Vysočina za rok 2004 bez výhrad;
změny závazného ukazatele příspěvku na provoz pro rok 2005 u zřizovaných 
příspěvkových organizací v oblasti sociální péče dle materiálu ZK-03-2005-
09, př. 2.

odpovědnost: rada kraje
termín: 17. 5. 2005
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0176/03/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

darování pozemku par. č. 2976/2 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 
775 m2 v k. ú. a obci Velká Losenice do vlastnictví obce Velká Losenice;
dodatek č. 118 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle 
materiálu ZK-03-2005-10, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový
termín: červenec 2005
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0177/03/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

koupi pozemku par. č. 2244/9 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 
678 m2 v k. ú. a obci Košetice za kupní cenu 14 240,- Kč od Josefa Šedivého do 
vlastnictví kraje Vysočina;
koupi pozemku par. č. 2244/11 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výmě-
ře 902 m2 v k. ú. a obci Košetice za kupní cenu 18 940,- Kč od Jana Šedivého 
a Josefa Šedivého do vlastnictví kraje Vysočina;
Dodatek č. 85 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiá-
lu ZK-03-2005-11, př. 1;
Dodatek č. 86 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiá-
lu ZK-03-2005-11, př. 2.

odpovědnost: odbor majetkový
termín: červenec 2005
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2005-11.doc

Usnesení 0178/03/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

darování pozemků par. č. par. č. 1782/2 – ostatní plocha, silnice o výměře 
10 044 m2, par. č. 1824 – ost. plocha, silnice o výměře 25 535 m2 a par. č. 1826 
– ost. plocha, silnice o výměře 2 196 m2 v k. ú. Jabloňov u Velkého Meziříčí, 
obec Jabloňov do vlastnictví obce Jabloňov;
dodatek č. 119 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle 
materiálu ZK-03-2005-12, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový
termín: červenec 2005 
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0179/03/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

darování stavby silničního tělesa na pozemku par. č. 711/1 a pozemků par. č. 
711/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 895 m2 a par. č. 730/4 
– ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 73 m2 v k. ú. a obci Bácovice, 
do vlastnictví obce Bácovice;
Dodatek č. 87 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiá-
lu ZK-03-2005-14, př. 1;

odpovědnost: odbor majetkový
termín: srpen 2005

Usnesení 0180/03/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

darování pozemků par. č. 14 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 
127 m2, par. č. 16 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 50 m2 a par. 
č. 23/8 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 166 m2 a dále pozem-
ků vedených ve zjednodušené evidenci, původ Pozemkový katastr par. č. 75/
5 o výměře 3 696 m2, par. č. 76/4 o výměře 222 m2 a par. č. 155/8 o výměře 
8 723 m2, vše v k. ú. a obci Ujčov do vlastnictví obce Ujčov; 
přijetí daru pozemků par. č. 188/2 – ostatní plocha, silnice o výměře 468 m2, 
par. č. 211/5 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 25 m2, par. č. 211/15

Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva kraje
č. 3/2005 konaného dne 17. 5. 2005 
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– ostatní plocha, neplodná půda o výměře 1 458 m2, par. č. 434/7 – ostatní plo-
cha, silnice o výměře 594 m2, par. č. 434/15 – ostatní plocha, silnice o výměře 
122 m2, par. č. 434/17 – ostatní plocha, silnice o výměře 379 m2, par. č. 434/21 
– ostatní plocha, silnice o výměře 11 m2, par. č. 434/23 – ostatní plocha, silnice 
o výměře 265 m2, par. č. 434/28 – ostatní plocha, silnice o výměře 47 m2, par. 
č. 434/32 – ostatní plocha, silnice o výměře 105 m2, par. č. 434/34 – ostatní plo-
cha, silnice o výměře 394 m2, par. č. 434/38 – ostatní plocha, silnice o výměře 
870 m2, par. č. 434/40 – ostatní plocha, silnice o výměře 412 m2, par. č. 434/41 
– ostatní plocha, silnice o výměře 515 m2, par. č. 434/42 – ostatní plocha, silni-
ce o výměře 1 460 m2, par. č. 434/54 – ostatní plocha, silnice o výměře 15 m2, 
par. č. 434/57 – ostatní plocha, silnice o výměře 5 m2 a par. č. 434/66 – ostat-
ní plocha, silnice o výměře 161 m2, vše v k. ú. a obci Ujčov od obce Ujčov do 
vlastnictví kraje Vysočina;
Dodatek č. 3 Zřizovací listiny Domova důchodců Velké Meziříčí dle materiálu 
ZK-03-2005-15, př. 1;
Dodatek č. 121 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle 
materiálu ZK-03-2005-15, př. 2;
Dodatek č. 122 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle 
materiálu ZK-03-2005-15, př. 3upr1.

odpovědnost: odbor majetkový
termín: srpen 2005
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0181/03/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

koupi pozemků par. č. 759/15 – ostatní plocha, silnice o výměře 184 m2, par. 
č. 759/16 – ostatní plocha, silnice o výměře 2 m2, par. č. 759/20 – ostatní plo-
cha, silnice o výměře 345 m2 a par. č. 748/14 – ostatní plocha, silnice o výměře 
502 m2 v k. ú. a obci Proseč pod Křemešníkem od Josefa Skaly st., Josefa Ska-
ly ml., Marty Krbcové a Anny Štefl ové do vlastnictví kraje Vysočina za kupní 
cenu 11 682,- Kč, do vlastnictví kraje Vysočina;
Dodatek č. 84 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiá-
lu ZK-03-2005-16, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový
termín: červenec 2005
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0182/03/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

koupi pozemku par. č. 807/67 – ostatní plocha, silnice o výměře 207 m2 v k. ú. 
a obci Rozsochy od Ludmily Juračkové do vlastnictví kraje Vysočina za kupní 
cenu 4 350,- Kč;
Dodatek č. 120 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle 
materiálu ZK-03-2005-17, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový
termín: červenec 2005
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0183/03/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

koupi pozemku par. č. 2119/8 – ostatní plocha, silnice o výměře 87 m2 v k. ú. 
a obci Červená Řečice od Josefa Štekla do vlastnictví kraje Vysočina za kupní 
cenu 3 650,- Kč;
Dodatek č. 83 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiá-
lu ZK-03-2005-18, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový
termín: červenec 2005
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0184/03/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

darování dle geometrického plánu č. 130-347/2004 pozemku par. č. 903/10 
– trvalý travní porost o výměře 18 m2 v k. ú. Velký Rybník u Humpolce a obci 
Velký Rybník do vlastnictví obce Velký Rybník;
Dodatek č. 88 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiá-
lu ZK-03-2005-19, př. 1;

odpovědnost: odbor majetkový
termín: červenec 2005
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0185/03/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

nabytí pozemků v k. ú. Velká Losenice a k. ú. Pořežín, obec Velká Losenice, 
od vlastníků a za podmínek dle materiálu ZK-03-2005-20, př. 1 do vlastnictví 
kraje Vysočina;

dodatky č. 113, 114, 115 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sá-
zavou dle materiálů ZK-03-2005-20, př. 2, př. 3, př. 4.

odpovědnost: odbor majetkový
termín: červenec 2005
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0186/03/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
změnu usnesení 260/04/2004/ZK tak, že bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. 
Myslůvka a obci Černíč z majetku ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových bude doplněno o následující podmínky:
1. Nabyvatel se zavazuje, že o nemovitosti specifi kované v článku I. odstavci 1. 

této smlouvy bude řádně pečovat a bude je využívat po dobu 10 let ode dne je-
jich nabytí pouze k dosavadním účelům, tj. jako silnice;

2. Stanou-li se před uplynutím doby uvedené v odstavci 1. tohoto článku pro 
nabyvatele nemovitosti specifi kované v článku I. odstavci 1. této smlouvy 
nepotřebnými, tj. hodlá je zejména využívat k jinému účelu, zcizit nebo je ne-
využívat vůbec, zavazuje se učinit písemnou nabídku bezúplatného převodu 
těchto nemovitostí zpět do vlastnictví převodce. Neakceptuje-li převodce na-
bídku nabyvatele ve lhůtě 6 měsíců ode dne jejího doručení převodci, je naby-
vatel oprávněn naložit s dotčenými nemovitostmi podle vlastního uvážení;

3. Nabyvatel se zavazuje, že po dobu uvedenou v odstavci 1. tohoto článku nezřídí k ne-
movitostem specifi kovaným v čl. 1 odstavci 1 této smlouvy smlouvou zástavní právo;

4. Pro případ, že by nabyvatel porušil závazky uvedené v odstavcích 1., 2. a 3. to-
hoto článku této smlouvy, zavazuje se za každé takové porušení odvést pro-
střednictvím převodce do státního rozpočtu částku rovnající se výši ceny 
v místě a čase obvyklé převáděných nemovitostí dle článku I. odstavce 1. této 
smlouvy stanovené znaleckým posudkem, a to ke dni bezúplatného převodu.

odpovědnost: odbor majetkový
termín: 2005
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0187/03/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

koupi podílu ideální 1/6 pozemku par. č. 2136/39 – ostatní plocha, silnice o vý-
měře 14 m2 v k. ú. a obci Červená Řečice od Františka Štekla do vlastnictví 
kraje Vysočina za kupní cenu 98,- Kč;
Dodatek č. 81 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiá-
lu ZK-03-2005-22, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový
termín: červenec 2005
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0188/03/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

prodej pozemku par. č. 1634/15 – ostatní plocha a jiná plocha o výměře 6 m2 

v k. ú. a obci Krucemburk zaměřeného geometrickým plánem č. 445-559/2004 
ze dne 20. 12. 2004 do vlastnictví Jiřího Špačka, bytem Kroupova 22, Praha 4 
a Pavla Špačka, bytem Čiklova 21, Praha 4 za kupní cenu 144,-Kč;
dodatek č. 68 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle ma-
teriálu ZK-03-2005-23, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový
termín: červen 2005
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0189/03/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

prodej pozemků st. par. č. 736/17 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 128 m2, 
st .par. č. 1979 zastavěná plocha a nádvoří 84 m2, ZE-EN par. č. 2391 o výměře 
1 690 m2 a díl „b“ o výměře 3 m2 oddělený GP z pozemku ZE- EN par. č. 2391 
a sloučený do pozemku st. par. č. 736/17, vše v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou 
do vlastnictví fi rmy KOVOFINIŠ KF, s. r. o., za kupní cenu 190 500,- Kč;
dodatek č. 69 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu 
ZK-03-2005-24, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový
termín: červenec 2005
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0190/03/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

koupi pozemků par. č. 4465/6 – ostatní plocha, silnice o výměře 23 m2, par. č. 
4465/7 – ostatní plocha, silnice o výměře 25 m2 a par. č. 4465/9 – ostatní plocha, 
silnice o výměře 69 m2 v k. ú. a obci Počátky od RNDr. Jana Černého, Jiřího Čer-
ného, Michala Černého, Jiřího Čujana, Evy Maděričové, Jany Prylové a Ivety Sý-
korové za dohodnutou kupní cenu 3 390,- Kč do vlastnictví kraje Vysočina;

ZPRAVODAJ ZPRAVODAJ
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Dodatek č. 82 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiá-
lu ZK-03-2005-25, př. 1;

odpovědnost: odbor majetkový
termín: červenec 2005
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0191/03/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 5 zřizovací listiny Střední odborné školy a Středního odborného uči-
liště, Jihlava, Karoliny Světlé 2 dle materiálu ZK-03-2005-26, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: květen 2005
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0192/03/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
nabytí pozemků pro stavbu „Průtah Nový Rychnov – rekonstrukce silnice II/133, 
III/1333, III/1335 a III/1336“ v rozsahu dle materiálu ZK-03-2005-27, př. 1 za 
ceny stanovené dohodou odpovídající cenám pro pozemky pod silnicemi stano-
vené podle vyhlášky o oceňování majetku platné ke dni nabytí pozemků a cenu 
porostů stanovenou podle tohoto předpisu nebo bezúplatným převodem.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 2005
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0193/03/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

koupi pozemku par. č. 1520/6 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 26 m2, 
v k. ú. a obci Pelhřimov za kupní cenu 6 760,- Kč od fi rmy Status stavební, 
a. s., do vlastnictví kraje Vysočina;
Dodatek č. 80 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiá-
lu ZK-03-2005-28, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový
termín: červenec 2005
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0194/03/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

prodej pozemků par. č. 3176/2 – ost. plocha, jiná plocha o výměře 10 m2 a par. 
č. 3176/3 – ost. plocha, jiná plocha o výměře 2 m2 v k. ú. a obci Domamil do 
vlastnictví Magdy Kabelkové, bytem Domamil č. p. 116 za dohodnutou kupní 
cenu 252,- Kč;
dodatek zřizovací listiny č. 78 Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-
03-2005-29, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový
termín: červenec 2005
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0195/03/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

přijetí daru pozemku par. č. 3247/1 – ostatní plocha, manipulační plocha o vý-
měře 275 m2 v k. ú. a obci Jihlava z vlastnictví Statutárního města Jihlava do 
vlastnictví kraje Vysočina;
dodatek č. 4 Zřizovací listiny Střední průmyslové školy, tř. Legionářů 3, Jihla-
va dle materiálu ZK-03-2005-32, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový
termín: květen 2005
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0196/03/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
nabytí pozemků pro stavbu silnice „II/353 v úseku Bohdalov – obchvat“ v rozsa-
hu dle materiálu ZK-03-2005-33, př. 1 za ceny stanovené dohodou, tj. za 50,- Kč/ 
m2 a cenu porostů stanovenou podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku 
a změně některých zákonů, v platném znění, a prováděcí vyhlášky k tomuto zá-
konu č. 540/2002 Sb., v platném znění, nebo bezúplatným převodem.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 2006
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0197/03/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

prodej pozemku par. č. 5958/23 – ost. plocha, jiná plocha o výměře 50 m2

vzniklého dle geometrického plánu č. 3685-45/2005 Josefu Pohankovi, bytem 
Nové Sady 352/15, Horní Kosov, Jihlava za dohodnutou kupní cenu 23 470,- Kč;
dodatek zřizovací listiny č. 36 Správy a údržby silnic Jihlava dle materiálu 
ZK-03-2005-35, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový
termín: červenec 2005
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0198/03/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

výkup pozemků par. č. 196/7 – ostatní plocha, silnice o výměře 513 m2 a par. č. 
196/8 – ostatní plocha, silnice o výměře 376 m2 v k. ú. Vlachovice u Rokytna 
a obci Vlachovice od Jarmily Gregorové, Slavíčkova 1401/20, Vlasty Zítkové, 
Německého 817 a Hany Randáčkové, Neumannova 2050/23, Žďár nad Sáza-
vou za celkovou kupní cenu 18 669,- Kč do vlastnictví kraje Vysočina;
dodatek č. 116 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle 
materiálu ZK-03-2005-36, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový
termín: červen 2005
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0199/03/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

darování pozemků par. č. 534 – zahrada o výměře 90 m2 a par. č. 536/1 – ostat-
ní plocha o výměře 264 m2 v k. ú. a obci Jemnice, do vlastnictví města Jemnice;
Dodatek č. 79 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu 
ZK-03-2005-37, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový
termín: červenec 2005
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0200/03/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

darování stavby silničního tělesa na pozemku par. č. 1431/7 a pozemku par. č. 
1431/7 v k. ú. Jiřice u Humpolce a obci Jiřice do vlastnictví obce Jiřice;
Dodatek č. 89 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiá-
lu ZK-03-2005-38, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový
termín: červenec 2005
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0201/03/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na pozemky par. č. 1512/2
– ostatní plocha, silnice o výměře výměře 3 006 m2, par. č. 1512/1 – ostatní plo-
cha, silnice o výměře 6 433 m2, par. č. 1507/1 – ostatní plocha, silnice o výměře 
2 011 m2, par. č. 1507/4 – ostatní plocha, silnice o výměře 1 611 m2 a část po-
zemku vedeného ve zjednodušené evidenci, původ PK par. č. 1521/1 o výměře 
1 986 m2 a dále na stavbu silničního tělesa silnice III/36062 na pozemcích par. č. 
1507/1 a par. č. 1507/4 a na části pozemků par. č. 1507/5 a par. č. 1512/1 a také 
na stavbu silničního tělesa silnice II/360 na části pozemků par. č. 1512/1 a par. č. 
1521/1 a na pozemcích par. č. 1460/32, par. č. 1512/2, par. č. 1512/26, par. č. 1014/
16, par. č. 1026/14, par. č. 1526/15, par. č. 1521/35, par. č. 1521/36, par. č. 1521/37, 
par. č. 1521/5, par. č. 1521/6, par. č. 1521/9, par. č. 1521/4 a to včetně mostů ev. 
č. 36062-1 a ev. č. 36062-2 a příslušenství, vše v k. ú. a obci Třebíč, ve smyslu § 
3 odst. 3 zákona č. 13/1997/ Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozděj-
ších předpisů.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: září 2005
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0202/03/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

nabytí pozemků v k. ú. a obci Koroužné od vlastníků a za podmínek dle materiálu 
ZK-03-2005-30, př. 1 do vlastnictví kraje Vysočina;
dodatek č. 117 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle 
materiálu ZK-03-2005-30, př. 2.

odpovědnost: odbor majetkový
termín: červenec 2005
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
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Usnesení 0203/03/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

koupi pozemků zastavěných silnicí III/12941 od vlastníků, v rozsahu a cenách 
dle materiálu ZK-03-2005-31, př. 1. do vlastnictví kraje Vysočina;
dodatek č. 70 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle ma-
teriálu ZK-03-2005-31, př. 2;
dodatek č. 71 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle ma-
teriálu ZK-03-2005-31, př. 3;
dodatek č. 72 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle ma-
teriálu ZK-03-2005-31, př. 4;
dodatek č. 73 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle ma-
teriálu ZK-03-2005-31, př. 5.

odpovědnost: odbor majetkový
termín: červenec 2005
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdrželo se 8.

Usnesení 0204/03/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
ruší
usnesení 028/01/2004/ZK a
schvaluje

nabytí pozemků pro stavbu „III/03821 – Lidická-Havířská, Havlíčkův Brod
– 2. stavba“ v rozsahu dle materiálu ZK-03-2005-34, př. 1upr1 za ceny stanove-
né dohodou odpovídající cenám pro výkupy pozemků pod silnicemi dle záko-
na č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a změně některých zákonů, v platném 
znění a prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu č. 540/2002 Sb., v platném zně-
ní a cenu porostů stanovenou podle tohoto předpisu nebo bezúplatným pře-
vodem;
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi krajem Vysočina a měs-
tem Havlíčkův Brod, ve které se město Havlíčkův Brod zaváže uzavřít kupní 
smlouvu na pozemky nezastavěné silničním tělesem, jeho součástmi a příslu-
šenstvím za stejnou kupní cenu, za kterou kraj Vysočina tyto pozemky získá 
do svého vlastnictví.

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

Usnesení 0205/03/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinnos-
tí příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina dle materiálu ZK-03-
2005-40, př. 1 a Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových 
práv a povinností příspěvkových organizací správy a údržby silnic zřizovaných 
krajem Vysočina dle materiálu ZK-03-2005-40, př. 2 a
ruší
Pravidla Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povin-
ností organizačních složek zřizovaných krajem Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 17. 5. 2005
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 0206/03/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

prodej souboru nemovitého majetku dle materiálu ZK-03-2005-41, př. 1 a mo-
vitého majetku užívaného Dětskou odbornou léčebnou, Počátky, příspěvkovou 
organizací kraje, dle materiálu ZK-03-2005-41, př. 2 přímým prodejem pře-
dem vybranému zájemci do vlastnictví ŠÉM, a. s., Praha 2, Riegrovy sady 38, 
IČ 25634933, za celkovou kupní cenu 13 000 000,- Kč;
rozhodnutí o zrušení Dětské odborné léčebny Počátky, příspěvkové organiza-
ce, ke dni 30. 6. 2005 dle materiálu ZK-03-2005-41, př. 4.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 30. 6. 2005
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 3, zdrželo se 7.

Usnesení 0207/03/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
uzavření Smlouvy o sdružení fi nančních prostředků na stavbu „Přístavba tělo-
cvičny s učebnami Gymnázium, VOŠ a ISŠ Ledeč nad Sázavou“ mezi městem 
Ledeč nad Sázavou a krajem Vysočina, podle které město Ledeč nad Sázavou 
sdruží s krajem Vysočina jako investorem uvedené stavby fi nanční prostředky 
ve výši 5 000 000,- Kč v roce 2005 a 5 000 000,- Kč v roce 2006 jako spoluúčast 
města na fi nancování zvýšených nákladů na větší rozměry tělocvičny a zázemí 
pro veřejnost za podmínky možnosti využívání tělocvičny ledečskou veřejností 
a sportovci a vrácení sdružených prostředků městu zpět v případě prodeje či pře-
vodu tělocvičny z vlastnictví kraje na jiný subjekt.
odpovědnost: odbor majetkový

termín: červen 2005
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0208/03/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
poskytnutí fi nančních dotací obcím Telč, Třebíč a Žďár nad Sázavou na pomoc 
s ochranou světového kulturního dědictví ve výši 1 mil. Kč; celkovou částku ve 
výši 3 000 tis. Kč uvolnit z kapitoly Kultura (§ 3322 Zachování a obnova kultur-
ních památek) a
ukládá
krajskému úřadu vyřídit potřebné administrativní náležitosti.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, ekonomický odbor
termín: květen 2005
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0209/03/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dotaci obcím, které jsou zřizovateli škol, na jejichž projekty „Preventivní pro-
gramy 2005“ bude poskytnuta účelově vázaná dotace z MŠMT v celkové výši 
244 600,- Kč dle materiálu ZK-03-2005-44upr1, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: červen 2005
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0210/03/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků Základní škole Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 
ve výši celkem 90 420,- Kč na realizaci projektu Pilotní ověřování školních vzdě-
lávacích programů na 1. stupni vybraných základních škol – PILOT 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: květen 2005
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0211/03/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

přidělení účelových prostředků právnickým osobám vykonávajícím činnost 
škol a školských zařízení, které zřizuje kraj, ve výši 86 310,- Kč dle materi-
álu ZK-03-2005-46, př. 1, a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol 
a školských zařízení, které zřizují obce, ve výši 1 117 920,- Kč dle materiálu 
ZK-03-2005-46, př. 2;
přidělení účelových prostředků Základní škole Havlíčkův Brod, Nuselská 
3240 ve výši 56 170,- Kč na realizaci projektu Pilotní ověřování školních vzdě-
lávacích programů na 2. stupni vybraných základních škol – PILOT Z.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: květen 2005
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0212/03/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na zajištění ICT vzdělávání pedagogických pra-
covníků, na vzdělávací programové vybavení, na přístup k informačním zdrojům 
a na infrastrukturu ICT nevybavených škol v rámci I. etapy Státní informační 
politiky ve vzdělávání (SIPVZ) právnickým osobám vykonávajícím činnost škol 
a školských zařízení, které zřizuje kraj, v celkové výši 7 086 020,- Kč dle ma-
teriálu ZK-03-2005-47, př. 1, právnickým osobám vykonávajícím činnost škol 
a školských zařízení, které zřizují obce, v celkové výši 9 324 140,- Kč dle mate-
riálu ZK-03-2005-47, př. 2, a soukromým školám v celkové výši 677 130,- Kč dle 
materiálu ZK-03-2005-47, př. 3.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: květen 2005
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0213/03/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 2 zřizovací listiny Odborného učiliště a Praktické školy, Černovice, 
Mariánské náměstí 72 dle materiálu ZK-03-2005-48, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: červen 2005
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0214/03/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

dodatek č. 1 Zřizovací listiny Dětského domova, Budkov 1 dle materiálu ZK-
03-2005-49, př. 1;
dodatek č. 1 Zřizovací listiny Dětského domova, Hrotovice, Sokolská 362 dle 
materiálu ZK-03-2005-49, př. 2;
dodatek č. 2 Zřizovací listiny Dětského domova, Humpolec, Libická 928 dle 
materiálu ZK-03-2005-49, př. 3;
dodatek č. 2 Zřizovací listiny Dětského domova, Jemnice, Třešňová 748 dle 
materiálu ZK-03-2005-49, př. 4;
dodatek č. 1 Zřizovací listiny Dětského domova, Náměšť nad Oslavou, Krátká 
284 dle materiálu ZK-03-2005-49, př. 5;
dodatek č. 2 Zřizovací listiny Dětského domova, Nová Ves u Chotěboře 1 dle 
materiálu ZK-03-2005-49, př. 6;
dodatek č. 1 Zřizovací listiny Dětského domova, Rovečné 40 dle materiálu 
ZK-03-2005-49, př. 7;
dodatek č. 1 Zřizovací listiny Dětského domova, Senožaty 199 dle materiálu 
ZK-03-2005-49, př. 8;
dodatek č. 1 Zřizovací listiny Dětského domova, Telč, Štěpnická 111 dle mate-
riálu ZK-03-2005-49, př. 9.

odpovědnost: OŠMS
termín: červen 2005
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0215/03/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

dodatek č. 2 Zřizovací listiny Domova mládeže, Jihlava, Žižkova 58/1347 dle 
materiálu ZK-03-2005-50, př. 1;
dodatek č. 3 Zřizovací listiny Domova mládeže, Pelhřimov, Friedova 1464 dle 
materiálu ZK-03-2005-50, př. 2.

odpovědnost: OŠMS
termín: červen 2005
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0216/03/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

dodatek č. 1 Zřizovací listiny Základní umělecké školy Františka Drdly, Žďár 
nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4 dle materiálu ZK-03-2005-51, př. 1;
dodatek č. 2 Zřizovací listiny Základní umělecké školy Jihlava dle materiálu 
ZK-03-2005-51, př. 2;
dodatek č. 1 Zřizovací listiny Základní umělecké školy Kamenice nad Lipou, 
Pelhřimovská 127 dle materiálu ZK-03-2005-51, př. 3;
dodatek č. 1 Zřizovací listiny Základní umělecké školy Pacov, Španovského 
319 dle materiálu ZK-03-2005-51, př. 4;
dodatek č. 1 Zřizovací listiny Základní umělecké školy, Bystřice nad Pernštej-
nem, Zahradní 622 dle materiálu ZK-03-2005-51, př. 5;
dodatek č. 1 Zřizovací listiny Základní umělecké školy, Havlíčkův Brod, Sme-
tanovo náměstí 31 dle materiálu ZK-03-2005-51, př. 6;
dodatek č. 2 Zřizovací listiny Základní umělecké školy, Ledeč nad Sázavou, 
Na Mizerově 82 dle materiálu ZK-03-2005-51, př. 7.

odpovědnost: OŠMS
termín: červen 2005
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0217/03/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
převod částky 600 000,- Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet za úče-
lem krytí výdajů na administraci grantového schématu Podpora sociální integ-
race v kraji Vysočina 2004–2006 s tím, že tyto prostředky budou uvolňovány 
dle potřeby.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: do konce května
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0218/03/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Prováděcí směrnici č. S/SROP/3.2/2.0/2005 pro Výzvu č. V/SROP/3.2/2/2005 
grantového schématu Podpora sociální integrace kraje Vysočina 2004–2006 
v rámci opatření 3.2 SROP dle materiálu ZK-03-2005-53, př. 1;
Pokyny pro žadatele a příjemce podpory č. P/SROP/3.2/2.0/2005 pro Výzvu 
č. V/SROP/3.2/2/2005 grantového schématu Podpora sociální integrace kraje 
Vysočina 2004–2006 v rámci opatření 3.2 SROP dle materiálu ZK-03-2005-
53, př. 2 a

zmocňuje
radu kraje provádět formální úpravy schválených dokumentů.

odpovědnost: OŠMS
termín: do konce května odeslat dokumenty k projednání na MMR prostřednic-
tvím Sekretariátu Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0219/03/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
přidělení fi nančních prostředků z kapitoly Školství, § 3299 Ostatní záležitosti 
vzdělávání, městu Jihlava pro Pomocnou školu pro žáky s více vadami Jihlava, 
Březinova 31 ve výši 31 000,- Kč na dofi nancování evropských projektů dle ma-
teriálu ZK-03-2005-54, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: květen 2005
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0220/03/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
udělení ceny kraje Vysočina za kulturní počin roku 2004 „Zlatá jeřabina“ dle 
materiálu ZK-03-2005-55, př. 2.
odpovědnost: obor kultury a památkové péče
termín: květen/červen 2005
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0221/03/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
naplňuje
§ 161 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyš-
ším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a
bere na vědomí,
že krajský úřad v přenesené působnosti prostřednictvím krajských normativů 
a v souladu se zásadami stanovenými ministerstvem podle § 170 písm. b):

rozepisuje a poskytuje právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a škol-
ských zařízení, které zřizuje, fi nanční prostředky podle § 160 odst. 1 písm. d);
rozepisuje a poskytuje přímo právnickým osobám vykonávajícím činnost škol 
a školských zařízení, které zřizují obce nebo svazky obcí, fi nanční prostředky 
podle § 160 odst. 1 písm. c).

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: květen 2005
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0222/03/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
poskytnutí fi nančního příspěvku městu Třebíč ve výši 8 496,- Kč pro Kulturní, 
vzdělávací a informační zařízení Třebíč na částečnou úhradu nákladů spojených 
s pořádáním krajské postupové přehlídky „XXXIX. Třebíčské loutkářské jaro“.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče
termín: květen 2005
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0223/03/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
zamítá
žádost obce Pavlov o poskytnutí fi nančního příspěvku na opravu veřejného vodo-
vodu v úseku od prameniště do vodojemu.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 17. 5. 2005
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 1, zdrželo se 10.

Usnesení 0224/03/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
poskytnutí dotace ze zůstatku zvláštního účtu kraje Vysočina roku 2004 Svazu 
vodovodů a kanalizací Žďársko na investiční opatření na vodohospodářské in-
frastruktuře v souvislosti s mimořádnou manipulací na vodním díle Mostiště ve 
výši 50 % skutečně vynaložených vlastních fi nančních prostředků investorem na 
obě investiční opatření (čerpací stanice surové vody a první separační stupeň na 
úpravně vody Mostiště), maximálně však 5 000 000,- Kč. Dotace bude poskyt-
nuta až po dokončení realizace obou investičních opatření.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 17. 5. 2005
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0225/03/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
převod prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet na projekt
„II/411, II/152, III/15226 Moravské Budějovice – okružní křižovatka“ v celkové 
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výši 13 mil. Kč s tím, že prostředky budou na zvláštní účet uvolňovány v letech 
2005 a 2006 průběžně dle potřeby.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 0226/03/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
převod prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účty projektů Opra-
va mostu ev. č. 35114-4 v Přibyslavicích a oprava silnice III/35114 a III/03821 
Havlíčkův Brod, Lidická-Havířská, 2. stavba v celkové výši 40 mil. Kč s tím, 
že prostředky budou na zvláštní účty uvolňovány v letech 2005 a 2006 průběž-
ně dle potřeby.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor majetkový, od-
bor ekonomický
termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0227/03/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
postup aktualizace programové části Programu rozvoje kraje dle materiálu ZK-
03-2005-62, př. 1, varianty B a
ukládá
odboru regionálního rozvoje zahájit práce na aktualizaci programové části Pro-
gramu rozvoje kraje.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 30. 11. 2005
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0228/03/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 3 Zřizovací listiny Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dle 
materiálu ZK-03-2005-63, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví a sociálních věcí
termín: do 20 dnů od schválení zaslat dodatek příspěvkové organizaci
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0229/03/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
vyhlášení grantového programu „CERTIFIKACE – OSVĚDČENÍ 2005“ dle ma-
teriálu ZK-03-2005-64, př. 1;
jmenuje

řídicí výbor grantového programu „Certifi kace – osvědčení 2005“ ve složení:
ODS – Ivo Rohovský (ZR); Jiří Šťastný (TR);
KDU-ČSL – František Bradáč (ZR); Josef Kott (PE);
KSČM – Jaroslav Miklík (ZR); Pavel Hodač (PE);
ČSSD – Václav Janoušek (HB); Josef Mička (ZR);
SNK – Antonín Mičán (JI); Zdeňka Marková (ZR);

Iva Rohovského předsedou řídicího výboru grantového programu „Certifi kace 
– osvědčení 2005“;
Martinu Kršňákovou (TR) s právem hlasovacím a Tomáše Čiháka (HB) s prá-
vem poradním jako garanty řídicího výboru a grantového programu „Certifi -
kace – osvědčení 2005“ a

pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradní-
ka.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 17. 5. 2005
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 1, zdržel se 0.

Usnesení 0230/03/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
vyhlášení grantového programu „VÝZKUM–VÝVOJ–INOVACE 2005“ dle ma-
teriálu ZK-03-2005-65, př. 1;
jmenuje

řídicí výbor grantového programu „Výzkum–vývoj–inovace 2005“ ve složení:
ODS – Vladislav Nechvátal (JI); Jan Tecl (ZR);
KDU-ČSL – František Peroutka (PE); Milan Linhart (HB);
KSČM – Pavel Šlechtický (JI); Bohumil Kotlán (ZR);
ČSSD – Josef Vašíček (HB); Zdeněk Studenec (TR);
SNK – Marie Černá (TR); Lubomír Kučírek (HB);

Marii Černou předsedou řídicího výboru grantového programu „Výzkum–vý-
voj–inovace 2005“;
Martinu Kršňákovou (TR) s právem hlasovacím a Magdalenu Svatoňovou (JI) 
s právem poradním jako garanty řídicího výboru a grantového programu „Vý-

zkum–vývoj–inovace 2005“ a
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 17. 5. 2005
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 1, zdržel se 0.

Usnesení 0231/03/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
vyhlášení grantového programu „Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 
2005“ na podporu budování a modernizace doprovodné infrastruktury cestovní-
ho ruchu, dle materiálu ZK-03-2005-66, př. 1;
jmenuje

řídicí výbor grantového programu „Doprovodná infrastruktura cestovního ru-
chu 2005“ ve složení:

ODS – Jana Fischerová (HB); Eva Krpálková (JI);
KDU-ČSL – Hana Žáková (TR); Jaroslav Hulák (ZR);
KSČM – Ladislav Nováček (PE); Alois Koukola (ZR);
ČSSD – Ladislav Peťa (TR); Vladimír Dolejš (HB);
SNK – Zdeňka Marková (ZR); Ladislav Horký (HB);

Janu Fischerovou předsedou řídicího výboru grantového programu „Dopro-
vodná infrastruktura cestovního ruchu 2005“;
Ivanu Mahelovou s právem hlasovacím a Renatu Běhanovou s právem porad-
ním jako garanty řídicího výboru grantového programu „Doprovodná infra-
struktura cestovního ruchu 2005“ a

pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 17. 5. 2005
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 1, zdržel se 0.

Usnesení 0232/03/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
vyhlášení grantového programu „Modernizace ubytovacích zařízení 2005“ na 
podporu rozšíření a regenerace skladby lůžek a vybavenosti pokojů ubytovacích 
zařízení cestovního ruchu, dle materiálu ZK-03-2005-67, př. 1;
jmenuje

řídicí výbor grantového programu „Modernizace ubytovacích zařízení 2005“ 
ve složení:

ODS – Milan Šmíd (PE); Vladimír Šmerda (ZR);
KDU-ČSL – Hana Žáková (TR); Josef Scháněl (PE);
KSČM – Emilie Katolická (TR); Milan Plodík (HB);
ČSSD – Vladimír Novotný (ZR); Libor Joukl (HB);
SNK – Zdeněk Jirsa (JI); Jarmila Bártová (HB);

Milana Šmída předsedou řídicího výboru grantového programu „Modernizace 
ubytovacích zařízení 2005“;
Renatu Běhanovou s právem hlasovacím a Ivetu Malou s právem poradním 
jako garanty řídicího výboru grantového programu „Modernizace ubytova-
cích zařízení 2005“ a

pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 17. 5. 2005
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 1, zdržel se 0.

Usnesení 0233/03/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
vyhlášení grantového programu „Bydlete na venkově 2005“ dle materiálu ZK-
03-2005-68, př. 1;
jmenuje

řídicí výbor grantového programu „Bydlete na venkově 2005“ ve složení:
ODS – Vlastimil Vrzal (TR); Jan Štefáček (HB);
KDU-ČSL – Karel Hájek (PE); Anna Kubínová (JI);
KSČM – Jiří Vlach (JI); Josef Zahradníček (TR);
ČSSD – Miroslav Báňa (ZR); Antonín Daněk (PE);
SNK – Zdeněk Jirsa (JI); Oldřich Čech (TR);

Zdeňka Jirsu předsedou řídicího výboru grantového programu „Bydlete na 
venkově 2005“;
Dušana Vichra s právem poradním a Luďka Hrůzu s právem hlasovacím jako 
garanty řídicího výboru grantového programu „Bydlete na venkově 2005“ a

pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 17. 5. 2005
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 1, zdržel se 0.

ZPRAVODAJ ZPRAVODAJ



číslo 6/2005 strana 15

Usnesení 0234/03/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
vyhlášení grantového programu „ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – ZDROJ BOHAT-
STVÍ VYSOČINY 2005“ na podporu projektů v oblasti environmentální výcho-
vy, vzdělávání a osvěty, dle materiálu ZK-03-2005-69, př. 1;
jmenuje

řídicí výbor grantového programu „ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – ZDROJ BO-
HATSTVÍ VYSOČINY 2005“ ve složení:

ODS – Pavel Hájek (PE); Jaroslav Hort (TR);
KDU-ČSL – Jaroslav Poborský (HB); Tomáš Havlík (ZR);
KSČM – Ivo Novotný (TR); Jan Musil (HB);
ČSSD – Zdeněk Smutný (JI); Libor Smeták (PE);
SNK – Pavel Vosátka (TR); Pavel Gregor (TR);

Pavla Hájka předsedou řídicího výboru grantového programu „ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ – ZDROJ BOHATSTVÍ VYSOČINY 2005“;
Josefa Klečanského (HB) s právem hlasovacím a Miroslava Janouška (PE) 
s právem poradním, jako garanty řídicího výboru grantového programu „ŽI-
VOTNÍ PROSTŘEDÍ – ZDROJ BOHATSTVÍ VYSOČINY 2005“ a

pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 17. 5. 2005
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 1, zdržel se 0.

Usnesení 0235/03/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
vyhlášení grantového programu na podporu projektů v oblasti rozvoje veřejné 
dopravy s názvem „VEŘEJNÁ OSOBNÍ DOPRAVA 2005“ dle materiálu ZK-
03-2005-70, př. 1;
jmenuje

řídicí výbor grantového programu „VEŘEJNÁ OSOBNÍ DOPRAVA 2005“ ve 
složení:

ODS – Jaromír Brychta (ZR); František Plášil (PE);
KDU-ČSL – Václav Kodet (JI); Jan Karas (TR);
KSČM – Milan Ustouhal (TR); Jitka Horečková (TR);
ČSSD – Lubomír Strnad (TR); Zdeněk Kopecký (HB);
SNK – Jan Lapeš (JI); Jiří Bouchner (HB);

Václava Kodeta předsedou řídicího výboru grantového programu „VEŘEJNÁ 
OSOBNÍ DOPRAVA 2005“;
Zdeňka Navrkala (JI) s právem hlasovacím a Petra Kováře (TR) s právem 
poradním jako garanty řídicího výboru grantového programu „VEŘEJNÁ 
OSOBNÍ DOPRAVA 2005“ a

pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 5. 2005
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 1, zdržel se 0.

Usnesení 0236/03/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
vyhlášení grantového programu „Elektronické podatelny“ dle materiálu ZK-03-
2005-71, př. 1;
jmenuje

řídicí výbor grantového programu „Elektronické podatelny“ ve složení:
ODS – Radek Vovsík (JI); Simona Kafoňková (TR);
KDU-ČSL – František Dohnal (JI); Josef Švec (ZR);
KSČM – Pavel Kalabus (JI); František Náhončík (HB);
ČSSD – Miroslav Báňa (ZR); Jiří Běhounek (PE);
SNK – Jiří Antonů (JI); Jiří Hort (TR);

Františka Dohnala předsedou řídicího výboru grantového programu „Elektro-
nické podatelny“;
Petra Pavlince s právem hlasovacím a Martinu Rojkovou s právem poradním 
jako garanty řídicího výboru grantového programu „Elektronické podatelny“ a

pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: květen 2005
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 1, zdržel se 0.

Usnesení 0237/03/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
vyhlášení grantového programu „Veřejně přístupný internet“ dle materiálu ZK-
03-2005-72, př. 1.
jmenuje

řídicí výbor grantového programu „Veřejně přístupný internet“ ve složení:
ODS – Jaroslav Huňáček (JI); Jan Abbrent (HB);

KDU-ČSL – František Dohnal (JI); Luboš Rudišar (PE);
KSČM – Pavel Kalabus (JI); Ladislav Brož (PE);
ČSSD – Petr Kocián (ZR); Dušan Horváth (ZR);
SNK – Jiří Antonů (JI); Jiří Hort (TR);

Františka Dohnala předsedou řídicího výboru grantového programu „Veřejně 
přístupný internet“;
Petra Pavlince s právem hlasovacím a Martinu Rojkovou s právem poradním 
jako garanty řídicího výboru grantového programu „Veřejně přístupný inter-
net“ a

pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: květen 2005
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 1, zdržel se 0.

Usnesení 0238/03/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 
2005 dle materiálu ZK-03-2005-73, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 17. května 2005
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0239/03/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 
kraje Vysočina na rok 2005 dle materiálu ZK-03-2005-74, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 17. 5. 2005
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0240/03/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2005 dle 
materiálu ZK-03-2005-75, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 17. 5. 2005
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 0241/03/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
neschvaluje
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na pozemek par. č. 2615 v k. ú. 
a obci Panenská Rozsíčka a pozemky par. č. 2540/1 a par. č. 2540/3 v k. ú. a ob-
ci Sedlejov a silničního tělesa na těchto pozemcích včetně příslušenství z vlast-
nictví obcí Sedlejov a Panenská Rozsíčka do vlastnictví kraje Vysočina dle § 3 
odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších 
předpisů a
ukládá
krajskému úřadu obce Panenská Rozsíčka a Sedlejov o rozhodnutí vyrozumět.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor dopravy
termín: červen 2005
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 0242/03/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
ruší
usnesení Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0092/01/2005/ZK a
schvaluje
mezipartnerskou dohodu mezi vedoucím projektu a partnery projektu INTER-
REG IIIC (Convention Interpartenariale entre le chef de fi le et les partenaires 
ďun Projet INTERREG IIIC) podle v materiálu ZK-03-2005-78, př. 2.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: květen 2005
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 0243/03/2005/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyřazuje 
bod č. 77 z jednání dnešního zastupitelstva.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 17. 5. 2005
Návrh byl přijat 36 hlasy, proti 1, zdrželo se 6.

 Marie Jakoubková, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 564 602 317, e-mail: jakoubkova.m@kr-vysocina.cz
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V návaznosti na usnesení vlády ČR ze dne 3. září 2003 č. 848 
k Analýze veřejných služeb s cílem řešit otázku jejich dostup-
nosti a kvality vydalo Ministerstvo kultury Metodický pokyn 
k vymezení standardu veřejných knihovnických a informač-
ních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo 
provozovanými obcemi a kraji na území České republiky. 
ních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo 
provozovanými obcemi a kraji na území České republiky. 
ních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo 

Tento metodický pokyn se vztahuje na knihovny zřizova-
né obcemi a kraji, které představují pro zajištění dostupnos-
ti veřejných knihovnických a informačních služeb základní 
infrastrukturu, a formou doporučení vymezuje kvantitativní 
a kvalitativní podmínky, za jakých jsou tyto služby uživatelům 
poskytovány. Stanovené indikátory lze využít při srovnávání 
a kontrole zajištění zmíněných služeb jednotlivými knihovna-
mi, ale také při poskytování a využívání peněžních prostředků 
z veřejných rozpočtů za účelem jejich dalšího rozvoje. Úplné 
mi, ale také při poskytování a využívání peněžních prostředků 
z veřejných rozpočtů za účelem jejich dalšího rozvoje. Úplné 
mi, ale také při poskytování a využívání peněžních prostředků 

znění tohoto dokumentu je zveřejněno na internetových strán-
kách Ministerstva kultury, Národní knihovny ČR a Krajské 
znění tohoto dokumentu je zveřejněno na internetových strán-
kách Ministerstva kultury, Národní knihovny ČR a Krajské 
znění tohoto dokumentu je zveřejněno na internetových strán-

knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě v části Informace pro 
knihovny (www.kkvysociny.cz).

Jana Komínová, odbor kultury a památkové péče
telefon: 564 602 295, e-mail: kominova.j@kr-vysocina.cz

Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení 
standardu veřejných knihovnických a informačních 
služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/
nebo provozovanými obcemi a kraji na území ČR

Po vyúčtování dotací poskyt-
nutých v roce 2004 z Programu 
obnovy venkova došlo od pří-
jemců podpory počátkem roku 
2005 k vrácení fi nančních pro-
středků ve výši 195 396,- Kč. 
Šlo o vratky od 28 obcí, které 
středků ve výši 195 396,- Kč. 
Šlo o vratky od 28 obcí, které 
středků ve výši 195 396,- Kč. 

nedodržely stanovené smluv-
ní celkové náklady, a to zejmé-
na v rámci dotačního titulu č. 8 
(dotace úroků z úvěrů), kde ne-
bylo možné při předběžných 
kontrolách vzhledem k pohybu-

jícím se úrokovým sazbám bě-
hem roku lépe upřesnit celkové 
náklady dotovaných projektů.
Rada kraje Vysočina schválila 
použití těchto prostředků na po-
skytnutí dotací v rámci Progra-
mu obnovy venkova Vysočiny 
v roce 2005.

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

Program obnovy venkova – využití vratek 2004

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

http://samosprava.kr-vysocina.cz.

http://galerie.kr-vysocina.cz

http://zpravodaj.kr-vysocina.cz

V Galeriích naleznete mimo jiné základní přehledové mapy kraje 
Vysočina ke stažení a volnému použití ve formátu PDF.

Tematická stránka Zpravodaje nabízí aktuální číslo i kompletní ar-
chiv všech čísel Zpravodaje včetně souborů ve formátu PDF ke sta-
žení a pro tisk. 

www.kr-vysocina.cz

Odbor regionálního
rozvoje

Odbor kultury
a památkové péče
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