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Start projektu Rodinný pas
Ve druhé polovině měsíce října
se dostává do realizační fáze
projekt Rodinné pasy určený
rodinám z kraje Vysočina. Tento projekt nabízí možnost využít služby, které se díky slevám
stanou pro účastníky atraktivnějšími. Kraj Vysočina se jako
první připojil ke kraji Jihomoravskému, kde Rodinné pasy
fungují od počátku roku.
Projekt Rodinné pasy je založen na systému poskytování
slev v komerční i nekomerční
sféře pro rodiny alespoň s jedním dítětem do 18 let. Do
systému lze zapojit i rodiny,
kde vyrůstá dítě v náhradní
rodinné péči. Výhody budou
nabízet společnosti a subjekty jak privátního, tak i veřejného charakteru. Rozsah
nabízených výhod je opravdu široký a pojme kulturní i sportovní aktivity až po
služby klasického komerčního charakteru.
Snahou kraje Vysočina je postihnout co nejširší nabídku
poskytovaných slev v oblasti
kultury, volnočasových aktivit,
nákupů (oděvy, elektronika,
sportovní potřeby, hračky, atd.)

a ostatních služeb (restaurace,
ubytování, dovolené, atd.) v celé České republice, na Slovensku a v Dolním Rakousku.
Pro maximální využitelnost
rodinných pasů byl projekt začleněn do slevového systému
Sphere card.
Jedná se o největší síť poskytovatelů slev v České republice
a na Slovensku, která funguje již 12 let a nabízí více než
5 000 obchodních míst v obou
republikách. Počet firem se
bude postupně rozšiřovat a kraj
Vysočina se o tento trend aktivně zasadí.
Všechny provozovny poskytovatelů jsou na vstupu označeny
výraznou samolepkou Sphere card, podle níž se mohou
držitelé karet orientovat. Seznam poskytovatelů je umístěn na www.rodinnepasy.cz,
www.sphere.cz a fyzicky pak
v katalozích, jež budou k dispozici na městských úřadech
a dalších místech.
Zájemci o zařazení do projektu Rodinný pas se mohou od
28. 10. 2006 přihlásit dvěma
způsoby. Prvním z nich je elektronická forma, kdy se registrují

přímo do databáze na www.rodinnepasy.cz. Druhým způsobem je zaslání přihlášky
písemnou formou na adresu:
Krajský úřad kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava
s heslem na obálce „Rodinné
pasy“. Fyzické přihlášky budou k dispozici na krajském
úřadu, obecních úřadech a na
www.rodinnepasy.cz.
Na základě přihlášky budou
každé rodině zaslány dva Rodinné pasy v podobě plastových karet (v případě, že oba
rodiče žijí ve společné domácnosti), v případě samoživitelů
dostane rodina jednu kartu. Zásilka bude obsahovat i průvodní dopis a katalog s výběrem
nejzajímavějších poskytovatelů slev.
Věříme, že rodinné pasy budou
v kraji Vysočina stejně úspěšné jako v kraji Jihomoravském,
kde se za prvního půl roku fungování přihlásilo téměř 10 000
rodin.
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Věra Švarcová, odbor zdravotnictví a sociálních věcí,
telefon 564 602 819, e-mail:
svarcova.v@kr-vysocina.cz

Dotazy ke správnímu řádu
7. část

1. Náležitosti identifikace
účastníků řízení a jejich zástupců v rozhodnutí.
Jednou z povinných náležitostí výrokové části každého správního rozhodnutí tak,
jak je vymezuje ustanovení §
68 odst. 2 správního řádu, je
i označení účastníků podle
§ 27 odst. 1 správního řádu,
tedy tzv. hlavních účastníků
řízení. Otázkou, jaké nároky
klade toto ustanovení na obsahovou a formální stránku
rozhodnutí, se zabýval i poradní sbor ministra vnitra

k novému správnímu řádu.
Podle § 67 odst. 1 správního
řádu se rozhodnutí vždy musí
vztahovat ke jmenovitě určené osobě nebo osobám. Jde
tedy o otázku splnění pojmového znaku rozhodnutí a neuvedení účastníků podle §
27 odst. 1 správního řádu
ve výrokové části by mohlo být důvodem pro zrušení
rozhodnutí. Ve výjimečných
případech, kdy je v řízení
větší počet hlavních účastníků a hrozí, že uvedením všech
těchto účastníků a jejich ozna-

Vychází rovněž
na www.kr-vysocina.cz.

čením podle požadavků zákona přímo do textu rozhodnutí
(uvedení adres trvalého pobytu a dat narození u fyzických
osob a názvů a sídel u osob
právnických) by v konkrétním případě došlo ke značnému znepřehlednění celého
rozhodnutí, je možné ve výrokové části rozhodnutí odkázat na zvláštní přílohu,
v níž budou hlavní účastníci
označeni v souladu s požadavky uvedenými v § 68 odst.
2 správního řádu. Tuto přílohu je třeba považovat za ne-

Zpravodaj
měsíčník
vydává kraj Vysočina, Žižkova 57
587 33 Jihlava, IČ 70890749
reg. č.: MK ČR E 14053
redakce: Ivana Šmídová
telefon: 564 602 253
posta@kr-vysocina.cz
www.kr-vysocina.cz
korektura: Daniela Pilařová
(redigo@redigo.cz)
tisk a distribuce:
MORAVIAPRESS, a. s.
U póny 3061, 690 02 Břeclav
NEPRODEJNÉ

číslo 11/2006

strana 2

ZPRAVODAJ

dílnou součást výrokové části
rozhodnutí.
Označení zástupců účastníků
podle § 27 odst. 1 správní řád
v § 68 odst. 2 správního řádu
přímo nevyžaduje. S označením zástupců účastníků
výslovně nepočítá ani § 69
správního řádu. Vzhledem
k tomu, že zástupce vystupuje
v řízení jménem účastníka, je
však běžné uvádět skutečnost
zastoupení a jméno zástupce v textu rozhodnutí. Navíc
obecně nezpůsobuje nezákonnost, pokud je v některé z částí rozhodnutí uvedeno kromě
povinných údajů i to, co zákon přímo nepožaduje, pokud
jde ovšem o údaje pravdivé
a v souladu se zákonem. Proto
je vhodné, aby správní orgán
ve výrokové části svého rozhodnutí za označením těch
účastníků řízení, které v řízení z nějakého titulu zastupuje
jiná osoba, uvedl i označení
jejich zástupců.

Podle ustanovení § 69 odst.
2 správního řádu se v písemném vyhotovení rozhodnutí uvedou jména a příjmení
všech účastníků, tedy i účastníků podle § 27 odst. 2.
Správní řád nevyžaduje, aby
byla jména a příjmení těchto
účastníků uvedena přímo ve
výrokové části rozhodnutí,
není to však vyloučeno.
2. Je správní orgán povinen doručovat účastníkům
řízení rozhodnutí vždy do
vlastních rukou?
Ustanovení § 19 odst. 4 v souvislosti s § 72 odst. 1 správního řádu ukládá správnímu
orgánu povinnost doručovat
jeho rozhodnutí účastníkům řízení do vlastních rukou. Od okamžiku doručení
do vlastních rukou se potom
odvíjí i běh lhůty pro podání
odvolání. Tento způsob doručování je však velmi nákladný
a pro účastníky řízení rovněž
uživatelsky nekomfortní, ne-

boť (s výjimkou případu, kdy
jsou doručovatelem zastiženi) jsou nuceni vyzvednout
si poštovní zásilku obsahující
rozhodnutí v zákonem stanovené lhůtě v místě, kde je pro
ně k vyzvednutí připravena
(zpravidla na poště). Tyto záležitosti mohou činit zejména
účastníkům z menších obcí,
které nemají vlastní poštu,
značné problémy související
s cestováním do větší obce či
města, kde je jejich doručovací pošta umístěna. Zejména
pro potřeby těchto účastníků,
ale i v souladu se zásadou
rychlosti a procesní ekonomie, umožňuje správní řád,
aby účastník řízení, jenž
nedisponuje potřebným vybavením, a nemůže proto
využít možností, které skýtá
doručování na elektronickou
adresu, požádal správní orgán v souladu s § 19 odst. 8
správního řádu, aby mu písemnosti, které se jinak do-

ručují do vlastních rukou
(tedy i rozhodnutí), doručoval jiným způsobem – tedy
např. běžnou poštovní zásilkou, již poštovní doručovatel v případě nezastižení
adresáta vhodí do jeho poštovní schránky. V takovém
případě platí, že písemnost je
doručena třetím dnem ode
dne, kdy byla odeslána. Od
tohoto dne se také v případě,
že půjde o rozhodnutí, počítá lhůta pro podání odvolání.
Takový postup může určitě
přispět k urychlení a zjednodušení procesu správního řízení, na druhé straně skýtá
ovšem i určitá rizika, která
souvisejí s tím, že písemnost
se považuje za doručenou bez
ohledu na to, zda se k adresátovi skutečně dostala.
David Marek, oddělení správních činností
telefon: 564 602 183, e-mail:
marek.d@kr-vysocina.cz

Odbor sekretariátu reditele a krajského
živnostenského úradu

Povinnosti obcí při péči o válečné hroby
Zákon č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech
a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o válečných hrobech“), v § 4 definuje povinnosti obecního úřadu
obce s rozšířenou působností spojené s evidencí válečných hrobů
a povinnosti krajského úřadu v koordinaci péče o válečné hroby
v jeho správním obvodu.
V případě nejasností, zda konkrétní místo je, či není válečným
hrobem, rozhoduje Ministerstvo obrany ČR (dále jen „ministerstvo“) na základě písemné žádosti obce.
Povinností obcí, která podle evidence válečných hrobů nebyla zatím vždy splněna, je povinnost ohlásit válečné hroby na obecní
úřad obce s rozšířenou působností, jenž podle zákona o válečných
hrobech vede příslušnou evidenci. Obracíme se na vás proto touto cestou s žádostí, abyste údaje o válečných hrobech zaslali na
obecní úřad obce s rozšířenou působností do konce roku 2006, kdy
bude provedena aktualizace celé evidence.
Další povinností související s válečnými hroby je žádost o souhlas
s přemístěním nebo zrušením válečného hrobu či pietního místa.
O takovýto souhlas žádá písemně ministerstvo vlastník válečného hrobu nebo vlastník nemovitosti, na níž je válečný hrob umístěn. Ministerstvo zpracovalo vzory žádostí, které jsou k dispozici
na obecním úřadu obce s rozšířenou působností nebo na krajském
úřadu. Oba úřady musí dát k předmětné žádosti své vyjádření.

Rádi bychom vás upozornili na skutečnost, že v několika obcích v rámci
našeho kraje byly v uplynulém období vyzvednuty a exhumovány
ostatky německých osob jak z válečného hrobu, tak i z evidovaného místa, a přemístěny do Památníku obětí II. světové války v Brně, a to bez vyjádření obecního úřadu obce s rozšířenou působností
a krajského úřadu, jakož i bez souhlasu ministerstva.
S ohledem na tuto skutečnost se obracíme na všechny obce v kraji
se žádostí, aby se obrátily na příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo na krajský úřad, pokud by byly požádány
o možnost provést exhumace ostatků z válečných hrobů.
Pro informaci bychom ještě rádi uvedli, že ministerstvo může poskytnout vlastníkovi válečného hrobu nebo nemovitosti, na které se válečný hrob nachází, na základě písemné žádosti státní
účelovou dotaci na zabezpečení péče o válečné hroby (např. rekonstrukci nebo obnovu). Žádost musí být zaslána do konce kalendářního roku na předepsaném tiskopise, jenž je k dispozici na
webových stránkách ministerstva (www.army.cz > Dotační politika) včetně uvedení potřebných dokladů a postupu při jejím vyúčtování. Vyjádření k žádosti na poskytnutí dotace dává rovněž
obecní úřad obce s rozšířenou působností a krajský úřad.
Jaroslava Váchová, odbor sekretariátu ředitele a krajského
živnostenského úřadu
telefon: 564 602 186, e-mail: vachova.j@kr-vysocina.cz.
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Základní dopravní obslužnost kraje Vysočina
Rada kraje Vysočina projednala na svém zasedání dne
17. 10. 2006 materiál s názvem
Dopravní obslužnost území
kraje Vysočina, číslo usnesení 1418/30/2006/RK, který se
zabýval současným stavem
základní dopravní obslužnosti územního obvodu kraje Vysočina. Z jednání Rady kraje
vyplývá, že současný stav zabezpečení základní dopravní
obslužnosti (dále ZDO) je vyhovující a přiměřený poptávce po přepravních službách
a finančním prostředkům alokovaným v rozpočtu kraje Vysočina na zabezpečení ZDO,
jenž byl schválen Zastupitelstvem kraje Vysočina. Dále
tento materiál obsahuje pra-

vidla postupu s případnou žádostí o změnu v systému ZDO
a rovněž stanovuje podmínky,
podle kterých budou tyto žádosti a změny cestou odboru
dopravy a silničního hospodářství dále projednávány.
Každá žádost týkající se požadavků na změny v ZDO (např.
změna trasy, navýšení nebo
snížení km, zařazení nového
spoje do ZDO apod.) musí obsahovat popis změny, zdůvodnění změny a předběžný odhad
počtu cestujících, již budou
tuto změnu využívat, a návrh financování. Požadované
změny posoudí odbor dopravy a silničního hospodářství
a projedná je dále s dopravcem, který provede předběžný

odborný odhad ztráty a návrh
technického řešení. V případě,
že lze změnu realizovat, bude
zaveden zkušební provoz na
dobu určitou, a to na 6 měsíců za předpokladu dohody
o financování mezi žadatelem a krajem. První 3 měsíce
bude financovat žadatel a další 3 měsíce kraj. Po uplynutí
5 měsíců zkušebního provozu
provede odbor dopravy a silničního hospodářství vyhodnocení efektivity provedené
změny a v návaznosti na toto
vyhodnocení bude v souladu
s uvedeným materiálem rozhodnuto o trvalém ponechání
změny a hrazením její ztráty
v systému ZDO nebo o případném zrušení.

Ve smyslu ustanovení § 19a zákona 111/1994 Sb., o silniční
dopravě, ve znění pozdějších
předpisů, obecní úřady předkládají kraji návrhy na zabezpečení dostupnosti služeb ve veřejné
linkové dopravě a informují kraj o místních přepravních
podmínkách a o veřejném zájmu na přepravních potřebách
obyvatel obce.
Plné znění materiálu je možné
nalézt na www.kr-vysocina.cz
> Dokumenty odborů krajského úřadu > Odbor dopravy
a silničního hospodářství.
Zdeněk Navrkal, odbor
dopravy a silničního hospodářství
telefon: 564 602 287, e-mail:
navrkal.z@kr-vysocina.cz.

Nové grantové programy z Fondu Vysočiny
Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém zasedání dne 26. 9. 2006 vyhlásilo sedm nových grantových programů z Fondu Vysočiny, a to na podporu jazykové a IT vzdělanosti, využívání obnovitelných zdrojů,
na podporu sběru a třídění odpadu, na podporu rozvoje geoinformatické a komunikační infrastruktury a zvýšení dostupnosti internetu a na podporu bydlení. Níže je uveden výčet vyhlášených grantových
programů a kontakt na odbory krajského úřadu, v jejichž gesci budou programy realizovány:
Brána k novému poznání – 1 800 000 Kč – program na podporu jazykové a IT vzdělanosti občanů kraje Vysočina (odbor školství,
mládeže a sportu, Zuzana Škrdlová, tel. 564 602 845, skrdlova.z@kr-vysocina.cz )
Uzávěrka: 30. 11. 2006
Energetické využívání obnovitelných zdrojů 2006 – 2 500 000 Kč – program na podporu přípravy projektů na místní využití enviromentálně šetrných způsobů výroby elektrické energie, vytápění a ohřevu teplé užitkové vody (TUV) a na podporu užití solární energie na veřejných budovách (odbor životního prostředí, Ing. Zdeněk Fixa, tel.: 564 602 516, fi xa.z@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 30. 11. 2006
Systém sběru a třídění odpadu 2006/II – 1 290 000 Kč – program na podporu tvorby uceleného systému sběru a třídění komunálního odpadu (odbor životního prostředí, Ing. Eva Navrátilová, tel.: 564 602 522, navratilova.e@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 31. 10. 2006
GIS VI – 1 000 000 Kč – program na podporu geoinformatické infrastruktury, vytváření a kvalifikovaného užití geoinformací na Vysočině (odbor informatiky, RNDr. Jiří Hiess, tel.: 564 602 160, gis@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 31. 10. 2006
Veřejně přístupný internet III – 1 000 000 Kč – program zaměřený na zvýšení dostupnosti internetu (odbor informatiky, Ing. Martina Rojková, tel.: 564 602 341, rojkova.m@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 6. 11. 2006
Webové stránky pro všechny – 500 000 Kč – program na podporu rozvoje komunikační infrastruktury (odbor informatiky, Ing. Martina Rojková, tel.: 564 602 341, rojkova.m@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 31. 10. 2006
Bydlete na venkově 2006 – 1 500 000 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: 30. 11. 2006
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.
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Novinky v územním plánování podle nového
stavebního zákona od 1. ledna 2007
2. část

ZACHOVÁNÍ PLATNOSTI UKONČENÝCH ČINNOSTÍ
Nový stavební zákon zachová v platnosti územně plánovací dokumentace schválené do 31. 12. 2006 i po 1. 1. 2007, ale jejich
platnost časově omezuje takto:
1. ÚPD schválená přede dnem 1. 7. 1992 pozbývá platnosti nejpozději do 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. ÚPD sídelního útvaru nebo zóny schválená po 1. 7. 1992 pozbývá platnosti nejpozději do 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud nebyla nahrazena.
3. Územní plán obce a regulační plán obce schválený po 1. 7.
1998 pozbývá platnosti nejpozději do 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud nebyla provedena jeho úprava.
4. Projednaná a schválená zadání a koncepty územních plánů
a regulačních plánů před 1. 1. 2007 budou využity pro zpracování dalších stupňů (koncept a návrh) beze změn. To naopak
znamená, že činnosti neukončené usnesením zastupitelstva
se projednají a vydají podle nového stavebního zákona.
5. Urbanistické studie a územní generely zpracované před nabytím účinností zákona, které nepřesahují hranice působnosti
jednoho úřadu územního plánování, prověří tento úřad z hlediska jejich aktuálnosti.
V souvislosti s těmito podmínkami upozorňujeme pořizovatele
(obecní úřady i obecní úřady obcí III., jež vykonávají funkci pořizovatele pro obce), aby včas zahájili a ukončili projednávání zpracovaných dokumentací tak, aby zastupitelstva obcí a měst stačila
dokumentace schválit před 31. 12. 2006.

ním úřadům obcí s rozšířenou působností (úřadům územního plánování) povinnost zpracovat územně analytické podklady (dále
jen ÚAP).
Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení
stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, vyplývajících z právních předpisů
nebo stanovených na základě zvláštních právních předpisů nebo
vyplývajících z vlastností území (dále jen „limity využití území“), záměrů na provedení změn v území, zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení
v územně plánovací dokumentaci (dále jen „rozbor udržitelného rozvoje území“). Grafická část bude obsahovat výkres limitů
využití území a problémový výkres s grafickým vyjádřením problémů k řešení. Dle možnosti bude grafická část zpracována v digitální technologii.
ÚAP pořizují úřady územního plánování pro celý svůj správní
obvod, a slouží zejména jako podklad pro zpracování územních a regulačních plánů obcí a pro rozhodování v území. Nahradí tedy zpracování průzkumů a rozborů pro zpracování územních
plánů obcí. Lhůta pro jejich pořízení je do 31. 12. 2008.
Obce při pořizování svých územních plánů již nebudou muset
zpracovávat průzkumy a rozbory nutné jako podklad pro zadání územního plánu, ale zdarma je převezmou od úřadu územního plánování.
Současné poskytování příspěvků obcím na pořízení územního
plánu krajem Vysočina zůstane zachováno.

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY
Nový stavební zákon přináší v oblasti územního plánování obec-

Petr Průža, odbor územního plánování a stavebního řádu
telefon: 564 602 211, e-mail: pruza.p@kr-vysocina.cz

Odbor dopravy
a silnicního hospodárství

Platnost jízdních řádů
a termíny jejich změn
pro období 2006/2007
Ve smyslu vyhlášky MD ČR
č. 388/2000 Sb., o jízdních řádech veřejné linkové dopravy,
Krajský úřad kraje Vysočina
– odbor dopravy a silničního hospodářství, který je dopravním úřadem – oznamuje
informaci o platnosti jízdních
řádů a termínech jejich změn
pro období 2006/2007:
Jízdní řády veřejné vnitrostátní linkové dopravy pro obdo-

bí 2006/2007 platí od neděle
10. prosince 2006 do soboty
8. prosince 2007.
Během platnosti lze provádět
změny jízdních řádů v těchto
termínech: neděle 4. března
2007, neděle 10. června 2007.
Zdeněk Navrkal, odbor
dopravy a silničního hospodářství
telefon: 564 602 287, e-mail:
navrkal.z@kr-vysocina.cz

Rozpočty obcí
v roce 2007
Obce, kraje a dobrovolné
svazky obcí hospodaří podle schváleného rozpočtu. Celý
rozpočtový proces a také povinnosti obcí, které jsou s rozpočtem spojeny, jsou upraveny
v zákoně č. 250/2000 Sb., ve
znění pozdějších předpisů,
o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů.
Rozpočtový proces začíná sestavením návrhu rozpočtu na
příslušný kalendářní rok. Proto
mnohé obce a města v současné době vypracovávají návrhy
svých rozpočtů na rok 2007.
Pro sestavení návrhu rozpočtu
na rok 2007 je třeba vycházet
ze zdrojů, jež má každá obec

k dispozici. Nejvýznamnějším
zdrojem jsou zpravidla daňové
příjmy. Pro potřeby obcí uvádíme v přiložené tabulce Vývoj
daňových příjmů obcí předpokládaný vývoj daňových
příjmů všech obcí ČR na rok
2007. Výpočet daňových příjmů pro obce je upraven zákonem č. 243/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, a pravidla
daná tímto zákonem nejsou pro
rok 2007 změněna. Podíl jednotlivých obcí na stanovených
procentních částech hrubého
výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů je pro rok
2007 stanoven ve vyhlášce MF
č. 426/2006 Sb.

číslo 11/2006

strana 5

ZPRAVODAJ

K podstatné změně dochází u ukazatele souhrnného
dotačního vztahu ze státního rozpočtu. Součástí tohoto
vztahu bude v roce 2007 pouze
příspěvek na výkon státní správy a dotace na žáky škol zřizovaných obcemi.
Výše příspěvku na výkon státní správy pro jednotlivé obce
se vypočítává postupem (vzorcem), který je popsán v příloze
č. 9 zákona o státním rozpočtu, a tato výše bude vypočtena Ministerstvem financí ČR
po projednání návrhu státního
rozpočtu na rok 2007 v prvním
čtení v Poslanecké sněmovně.
Příspěvek na žáka je navrhován ve výši 1 320 Kč.
V důsledku změn zákonů v sociální oblasti, tzn. v oblasti
sociálního zabezpečení a v oblasti poskytování sociálních
služeb, nebude od roku 2007
poskytována dotace na lůžko
a nebudou součástí souhrnného dotačního vztahu žádné dotace na sociální dávky.
Anna Krištofová, odbor
ekonomický
telefon: 564 602 232, e-mail:
kristofova.a@kr-vysocina.cz

Druh daně
Daň z přidané hodnoty
Daň z příjmů právnických osob celkem
z toho:
daň z příjmů právnických osob
daň z příjmů právnických osob placená obcemi
Daň z příjmů fyzických osob celkem
z toho:
Daň z příjmů fyzických osob – zvláštní sazba
Daň z příjmů fyzických osob z podnikání celkem
z toho:
daň z podnikání – sdílená část
výnosů
daň z podnikání – 30 % dle
místa vzniku
Daň ze závislé činnosti celkem
z toho:
daň ze závislé činnosti – sdílená část
daň ze závislé činnosti – 1,5 %
motivace
Daň z nemovitostí
Správní a místní poplatky
Ostatní příjmy
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM

5 500
26 800
25 000
1 800
5 400
5 900
5 200
137 600

Vývoj daňových příjmů územních samosprávných celků v mil. Kč

Upozornění na termín vyúčtování výdajů na volby
Vzhledem k tomu, že krajský úřad je povinen předložit MF ČR předběžné vyúčtování výdajů souvisejících s konáním voleb, je potřeba zaslat vyčíslení skutečně vynaložených výdajů
nejpozději do 22. listopadu 2006 na ekonomický odbor Krajského úřadu kraje Vysočina.

Odbor kultury
a památkové péče
Peníze na obnovu památek
již od 1. ledna 2007
Vlastníci kulturních památek
v kraji Vysočina mohou podle
Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací
na obnovu kulturních památek
v kraji Vysočina získat peníze na
obnovu památkově chráněných
objektů i v roce 2007. Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém
zasedání dne 26. 10. 2006 schválilo k Zásadám dodatek č. 1, kterým byl termín podávaní žádostí
o poskytnutí dotace vymezen na
období od 1. ledna do 15. února 2007. Žádost je nutné podat
včetně všech povinných příloh,
dokládání chybějících náležitostí
žádosti po uzávěrce není možné.

Predikce pro
obce na rok
2007
47 800
37 200
31 400
5 800
36 100
1 500
7 800
2 300

Více informací získáte na Odboru kultury a památkové
péče Krajského úřadu (Jaroslava Panáčková, 564 602 296,
724 650 147, panackova.j@kr-vysocina.cz) nebo na webových stránkách kraje Vysočina
www.kr-vysocina.cz > Téma
kultura a památky > Financování obnovy > Zásady a pravidla dotačních programů, kde je
umístěn i formulář žádosti o poskytnutí dotace na rok 2007.
Jaroslava Panáčková, odbor
kultury a památkové péče
telefon: 564 602 296, e-mail:
panackova.j@kr-vysocina.cz

Informace
Termíny jednání Rady kraje Vysočina
Rada kraje č. 33/2006 – 14. listopadu 2006
Rada kraje č. 34/2006 – 21. listopadu 2006
Rada kraje č. 35/2006 – 28. listopadu 2006
Rada kraje č. 36/2006 – 5. prosince 2006
Termíny

jednání Zastupitelstva kraje Vysočina

Zastupitelstvo kraje Vysočina č. 8/2006 – 7. listopadu 2006
Zastupitelstvo kraje Vysočina č. 9/2006 – 12. prosince 2006

Ostatní akce pořádané krajem Vysočina
Setkání Rady kraje Vysočina se starosty všech obcí kraje Vysočina v Třešti – 30. listopadu 2006
Barevné Vánoce se Srdcem na dlani III v prostorách KrÚ kraje
Vysočina, Jihlava – 14. prosince 2006
Michaela Zpěváková, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 564 602 125, e-mail: zpevakova.m@kr-vysocina.cz
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Vysočina v číslech

K sebevraždám se lidé na Vysočině uchylují nejméně
V průměru je na Vysočině spácháno asi 64 sebevražd ročně. To je nejméně v porovnání s ostatními kraji České republiky. Nejnižší
hodnoty se v našem kraji týkají jak mužů, tak žen (viz obrázek). Český statistický úřad nabízí údaje také za předchozí pětiletá období
1991–1995 a 1996–2000, ve kterých Vysočina vykázala rovněž nejnižší hodnoty ze všech čtrnácti krajů.
Sebevraždy na 100 tis. obyvatel podle krajů ČR v letech 2001–2005 (průměrné roční hodnoty)
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Na úrovni okresů je tzv. sebevražednost dlouhodobě nejnižší na Opavsku. Ovšem hned poté následují v pořadí druhé Jihlavsko, třetí
Třebíčsko a čtvrté Žďársko. Do první desítky okresů s nejnižší sebevražedností patří také Pelhřimovsko (viz tabulka). V rámci kraje
Vysočina panují nejméně příznivé sebevražedné poměry v okrese Havlíčkův Brod.
Okresy s nejmenším počtem sebevražd na 100 tis. obyvatel v letech 1991–2005 (průměrné roční hodnoty)
Okres
Opava
Jihlava
Třebíč
Žďár nad Sázavou
Blansko
Kutná Hora
Brno-město
Pelhřimov
Brno-venkov
Jindřichův Hradec

Počet sebevražd na 100 tis. obyvatel
11,5
11,6
11,9
12,1
12,7
12,8
13,1
13,4
13,6
13,8

Zdroj dat (obrázek i tabulka): Sebevraždy v České republice – 2001 až 2005. ČSÚ Praha, 2006.
Václav Novák, odbor regionálního rozvoje, telefon: 564 602 542, e-mail: novak.v@kr-vysocina.cz

číslo 11/2006

strana 7

ZPRAVODAJ

Vysočina má Otevřeno

Již podruhé ve čtyřleté historii soutěže Otevřeno x Zavřeno
získala Vysočina jednu z cen
za poskytování nadstandardních informací OTEVŘENO.
Mezi jedenácti veřejnými nominacemi v kategorii Otevřeno
desetičlennou porotu složenou

z nezávislých odborníků zaujala vysočinská nominace poukazující na webový telefonní
seznam, jenž zobrazuje přítomnost úředníků, a především veřejné uvedení mobilních telefonů
včetně radních Vysočiny na domovském webu. Kompletní tele-

fonní seznam Krajského úřadu
kraje Vysočina včetně telefonního spojení na členy krajské
samosprávy naleznou uživatelé internetu na www.kr-vysocina.cz > Telefonní seznam.
Každý pracovní den lze využít
spojení (8.00–17.00 hod.) přes

krajskou telefonní ústřednu na
čísle 564 602 100, popř. e-mailové spojení na adresu podatelny
posta@kr-vysocina.cz.
Jitka Svatošová, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 724 650 123, e-mail:
svatosova.j@kr-vysocina.cz

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí
5. část – Děti s nařízenou ústavní výchovou
V předchozím díle jsme se
věnovali dětem vyrůstajícím v náhradní rodinné péči.
Nyní zaměříme pozornost na
děti, u nichž bylo rozhodnuto
o umístění do zařízení pro výkon ústavní výchovy (dále též
„ústavní zařízení“), jimiž mohou být např. kojenecké ústavy, dětské domovy, výchovné
ústavy či ústavy sociální péče.
Je zřejmé, že odnětí dítěte
z péče rodičů a jeho umístění
do ústavního zařízení představuje nejzávažnější zásah jak
do práv dítěte, tak i jeho rodičů. K tomuto opatření by mělo
být přistoupeno, je-li vývoj dítěte vážně ohrožen, případně
pokud selhala veškerá předchozí opatření.
Novelizovaný zákon č. 359/
1999 Sb., o sociálně-právní
ochraně dětí, s účinností od
1. 6. 2006 zahrnuje nová ustanovení o pomoci jak dětem
v ústavní výchově, tak i rodičům těchto dětí.
Nové ustanovení § 8 odst. 3
zákona, zakotvující právo dítěte obdržet od orgánů sociálně-právní ochrany potřebné

informace o všech podstatných
záležitostech týkajících se jeho
osoby, by mělo být uplatňováno i v případě nařízení ústavní
výchovy. Dítěti by měly být
ještě před umístěním vysvětleny důvody, pro které je nařízení ústavní výchovy nezbytné.
Rozsah a forma sdělení informací musí samozřejmě vždy
odpovídat věku a rozumové
vyspělosti konkrétního dítěte.
Dále se novelou uplatňuje zásada, že vydáním rozhodnutí
soudu o ústavní výchově není
ukončen proces sociální práce
s rodinou. Obecní úřad obce
s rozšířenou působností je dle
§ 12 zákona povinen poskytnout rodiči pomoc po umístění dítěte do zařízení pro výkon
ústavní výchovy. Tato pomoc
spočívá zejména v pomoci
uspořádat rodinné poměry tak,
aby byl možný návrat dítěte do
původního rodinného prostředí. Jedná se tedy o pokračování pomoci poskytované rodině
již před nařízením ústavní výchovy.
Nově se v § 29 zvyšuje četnost
návštěv dětí v ústavních zaří-

zeních pracovníky obecních
úřadů obcí s rozšířenou působností, a to nejméně 1x za 3 měsíce (dříve byl interval 1x za 6
měsíců). Zcela nově se zavádí
povinnost navštěvovat ve stejném intervalu, tj. 1x za 3 měsíce, i rodiče dětí svěřených do
ústavních zařízení.
Dále se v § 30 novelou upřesňují podmínky povolení pobytu dítěte mimo ústavní
zařízení a zcela nově se umožňuje pobyt mimo zařízení i dítěti v případě uložené
ochranné výchovy.
Dále se v § 51 zákona nově
ukládá povinnost orgánům sociálně-právní ochrany informovat příslušné zařízení pro
výkon ústavní výchovy o poměrech v rodině dítěte. Tímto
novým ustanovením se zajišťuje vyváženost právní úpravy
informačních povinností. Doposud byla uložena povinnost
sdělovat skutečnosti jen ústavním zařízením.
Zařízení pro výkon ústavní
výchovy plní řadu povinností: dle § 29 musejí umožnit
kontakt sociálního pracovníka

s dítětem, jsou povinna vyžadovat souhlas orgánu sociálně-právní ochrany s pobytem
dítěte mimo ústav, neprodleně oznamovat příslušným orgánům případy dětí vhodných
ke svěření do náhradní rodinné péče apod. Dále jsou povinna poskytovat na vyžádání
orgánů sociálně-právní ochrany potřebné údaje apod. Nově
je nesplnění těchto povinností
posouzeno jako přestupek, za
který může být uložena pokuta do výše 50 000 Kč.
Všechna popsaná ustanovení celkově směřují ke
zvýšení ochrany dítěte umístěného v ústavním zařízení
a dále k realizaci zásady, že
primárním zájmem dítěte je
být v péči vlastních rodičů.
Proto tam, kde je to možné,
musí být učiněno vše pro návrat dítěte do původní rodiny,
případně pro jeho umístění do
náhradní rodinné péče.
Ivana Matoušková, odbor
sociálních věcí a zdravotnictví
telefon: 564 602 823, e-mail:
matouskova.i@kr-vysocina.cz
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Volby a změna kontaktních údajů na obce v ePUSA
Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
dovolte, abychom Vám popřáli k Vašemu zvolení do funkce v podzimních komunálních volbách a popřáli Vám též hodně úspěchů ve
Vaší práci. Protože každé komunální volby provází i řada změn na pozicích představitelů obecních samospráv, budete v nejbližší době
informování o průběhu aktualizace údajů o Vaší obci na portálu územních samospráv ePUSA na adrese www.epusa.cz. V průběhu
následujícího měsíce obdržíte dopis z Ministerstva vnitra, kde naleznete přístupové heslo do aplikace a informace o dalším postupu.
V případě, že přihlašovací jméno a heslo v budoucnu ztratíte, můžete se obrátit na technickou podporu systému na adrese help@epusa.cz.
Vaše kontaktní údaje budou na portálu ePUSA k dispozici nejen občanům, ostatním úřadům, ale i složkám Integrovaného záchranného systému. Aktualizací údajů v ePUSA plníte povinnost nahlásit své kontaktní údaje operačním střediskům Hasičského záchranného
sboru. Vámi poskytnuté údaje jsou současně využity i pro seznam krizových telefonních čísel, který pro komunikaci využívají všechny složky Integrovaného záchranného systému. Proto budete požádáni, abyste kromě povinných informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, zadali do systému ePUSA i kontaktní údaje na starostu, místostarostu, tajemníka a případné další osoby v krizových orgánech Vaší obce, a to včetně mobilního spojení a e-mailu. Mobilní telefonní číslo na představitele obce můžete označit jako krizové a v takovém případě budou tato telefonní čísla viditelná pouze pro přihlášené uživatele a pro operační střediska
Hasičského záchranného sboru ČR.
Kde všude jsou Vaše kontaktní údaje využity: Portál veřejné správy, ePUSA, Hasičský záchranný sbor, Policie České republiky, Ministerstvo financí – finanční úřady, Informační systémy krajských úřadů.
V případě dotazů ohledně aktualizace údajů v ePUSA se můžete obrátit na odbor informatiky KrÚ – informace Vám poskytne:
Klára Mayerová, telefon: 564 602 348, e-mail: mayerova.k@kr-vysocina.cz
Martina Rojková, telefon: 564 602 341, e-mail: rojkova.m@kr-vysocina.cz

Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva kraje
č. 7/2006 konaného dne 26. 9. 2006
Usnesení 0368/07/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 26. 9. 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0369/07/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje volí Ing. Františka Bradáče a Ing. Josefa Vašíčka ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 7/
2006.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 26. 9. 2006
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0370/07/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí ■ zprávu
o činnosti rady kraje ■ zprávu o plnění usnesení zastupitelstva kraje za první pololetí
roku 2006 a ■ schvaluje navrhovaná řešení dle materiálu ZK-07-2006-02, př. 1.
odpovědnost: rada kraje, termín: 26. 9. 2006
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0371/07/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci
o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: krajský úřad, termín: 26. 9. 2006
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0372/07/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout
neinvestiční dotace obcím na pomoc s krytím provozních nákladů základního
školství dle materiálu ZK-07-2006-04, př. 1, a schvaluje zvýšení výdajové části
rozpočtu kraje kapitola Školství, § 3113 – Základní školy, na pomoc obcím
s krytím provozních nákladů základního školství o 72 tis. Kč a současné snížení
kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položka Nespecifikovaná rezerva, za účelem poskytnutí neinvestiční dotace ve stejné výši 72 tis. Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín: říjen 2006
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0373/07/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci
o předložených žádostech dle materiálu ZK-07-2006-05 ■ rozhoduje v souladu
s ust. § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, poskytnout dotace obcím na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2006 v požadované výši dle materiálu ZK-07-2006-05, př. 1
■ schvaluje rozpočtové opatření v rámci kapitoly Požární ochrana a IZS snížení investiční rezervy na § 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek o 1 000 tis. Kč
na poskytnutí dotací obcím na ochranu obecního nemovitého majetku v roce
2006 v částce 1 000 tis. Kč a současně schválit zvýšení výdajové části rozpočtu
kraje na kapitole Požární ochrana a IZS § 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek
o 210 tis. Kč snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položka Nespecifikovaná
rezerva kraje, ve stejné výši 210 tis. Kč na poskytnutí dotací obcím na ochranu
obecního nemovitého majetku v roce 2006 dle materiálu ZK-07-2006-05, př. 1
a ■ zamítá žádost na poskytnutí dotace na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2006 dle materiálu ZK-07-2006-05, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana a ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0374/07/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje v souladu se
„Zásadami zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina, SH ČMS – Krajskému sdružení hasičů kraje Vysočina a Moravské
hasičské jednotě kraje Vysočina na požární ochranu na rok 2006 – Příspěvek na
soutěže“ poskytnout dotaci ve výši 100 000 Kč Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska Krajské sdružení hasičů, IČ 86553216, dle materiálu ZK-07-2006-06,
př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 31 10. 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0375/07/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ poskytnout
dotaci ve výši 1 500 000 Kč společnosti FC VYSOČINA JIHLAVA, a. s., se
sídlem Jiráskova 2603/69, Jihlava, IČ 26217350, za podmínek stanovených ve
Smlouvě o poskytnutí dotace podle materiálu ZK-07-2006-07upr1, př. 1upr1
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■ schválit zvýšení výdajové části rozpočtu kraje kapitola Školství, § 3419 Ostatní
tělovýchovná činnost o částku 1 500 000 Kč a současné snížení kapitoly Rezerva
a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva, o stejnou částku za účelem poskytnutí dotace pro FC VYSOČINA
JIHLAVA, a. s., na výchovu talentované mládeže podle materiálu ZK-07-200607upr1, př. 1upr1.
odpovědnost: OŠMS, EO, termín: říjen 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0376/07/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje záměr zřízení
jedné příspěvkové organizace (sloučením) na úseku správy a údržby komunikací
kraje Vysočina k 1. 1. 2007.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, termín: 1. 1. 2007
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Usnesení 0377/07/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout finanční příspěvky v souladu se „Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro
poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití dle materiálů ZK-07-2006-09, př. 1
a ZK-07-2006-09, př. 2“.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický
odbor, termín: 26. 9. 2006
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0378/07/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí „Zprávu
o čerpání rozpočtu kraje v období leden–srpen 2006“ dle materiálů ZK-07-2006103, př. 1 a ZK-07-2006-103, př. 2.
odpovědnost: odbor ekonomický, termín: září 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0379/07/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout neinvestiční dotace na úhradu nákladů účtovaných auditorem za provedení přezkoumání hospodaření za rok 2005 obcím a dobrovolným svazkům obcí
v celkové výši 310 821 Kč dle materiálu ZK-07-2006-10, př. 1.
odpovědnost: OK, OE, termín: 31. 10. 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0380/07/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje darovat pozemek par. č. 1903/88, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 240 m² v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův
Brod a ■ schvaluje dodatek č. 115 zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-07-2006-11 př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: prosinec 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0381/07/2006/ZK – V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), pro oprávněné osoby k dispozici
na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: prosinec 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0382/07/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje prodat díl
„a“ o výměře 369 m² oddělený geometrickým plánem č. 1770-88/2006 ze dne 27.
6. 2006 z pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK) par. č. 2215/17, sloučený do nového pozemku označeného jako
par. č. 2215/72 v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou, za kupní cenu 16 605 Kč
z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Ledeč nad Sázavou a ■ schvaluje dodatek č. 119 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle
materiálu ZK-07-2006-13, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: prosinec 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0383/07/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje darovat díl „a“
o výměře 8 m² pozemku par. č. 1574/4 a díl „b“ o výměře 237 m² pozemku par.
č. 1558/25 sloučené do pozemku par. č. 1558/28 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 245 m² v k. ú. a obci Lípa zaměřeného geometrickým plánem č. 454-161/
2006 ze dne 16. 5. 2006 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Lípa
a ■ schvaluje dodatek č. 120 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův
Brod dle materiálu ZK-07-2006-14, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: prosinec 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0384/07/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje darovat geometrickým plánem č. 223-460/2006 zaměřený pozemek par. č. 1558/2 – ost. pl., ost.
kom. o výměře 852 m² v k. ú. Vilémov u Golčova Jeníkova a obci Vilémov
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z vlastnictví Vysočiny do vlastnictví obce Vilémov a ■ schvaluje dodatek č. 122
zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-072006-15, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0385/07/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje darovat pozemek par. č. 1068/3 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 551 m² v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Světlá
nad Sázavou ■ schvaluje dodatek č. 123 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic
Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-07-2006-16, př. 1
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0386/07/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ přijmout dar
pozemků v rozsahu dle materiálu ZK-07-2006-17upr1, př. 2 od České republiky
– Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví kraje Vysočina ■ přijmout dar pozemků vedených ve zjednodušené evidenci – parcely původ Evidence nemovitostí (EN) par. č. 2917/3 o výměře 4 444 m² a par. č. 2917/6 o výměře 3 760 m² v k.
ú. a obci Štoky ■ odmítnout dar pozemků v rozsahu dle materiálu ZK-07-200617upr1, př. 3 od České republiky – Ředitelství silnic a dálnic ČR a ■ schvaluje
dodatek č. 124 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-07-2006-17upr1, př. 4 ■ dodatek č. 125 Zřizovací listiny Správy
a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-07-2006-17upr1, př. 5.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: prosinec 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0387/07/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje přijmout dar
pozemku par. č. 2215/20 – ost. plocha, silnice o výměře 1 149 m² v k. ú. a obci
Ledeč nad Sázavou a komunikace na tomto pozemku z vlastnictví města Ledeč
nad Sázavou do vlastnictví kraje Vysočina a ■ schvaluje dodatek č. 126 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-07-200618, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0388/07/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje darovat pozemky par. č. 1426/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 38 m², par.
č. 1426/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 34 m², par. č. 1426/5
– ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 84 m² a par. č. 1426/6 – ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 2 m² v k. ú. a obci Velký Beranov z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Velký Beranov a ■ schvaluje Dodatek
č. 59 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Jihlava dle materiálu ZK-07-200619, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: listopad 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0389/07/2006/ZK – V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), pro oprávněné osoby k dispozici
na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0390/07/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje darovat pozemky par. č. 1576/4 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 72 m² a par. č. 1576/5
– ost. plocha, ost. komunikace o výměře 8 m² v k. ú. a obci Luka nad Jihlava nově
vzniklé dle GP. č. 741-374/2005 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce
Luka nad Jihlavou a ■ schvaluje dodatek č. 61 Zřizovací listiny Správy a údržby
silnic Jihlava dle materiálu ZK-07-2006-21, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0391/07/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje zrušit usnesení č.
0196/03/2006/ZK ze dne 16. 5. 2006, ■ darovat pozemek par. č. 252/2 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 6 170 m² v k. ú. Heřmaneč u Počátek a obci Počátky a dle geometrického plánu č. 702-116/2004 nově vzniklý pozemek par. č. 4474/23
– ostatní plocha, jiná plocha o výměře 148 m² v k. ú. a obci Počátky, z vlastnictví
kraje Vysočina do vlastnictví města Počátky ■ přijmout dar pozemků par. č. st. 1312
– zastavěná plocha a nádvoří o výměře 110 m², par. č. st. 1313/2 – zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 65 m², dle GP č. 743-32-2006 nově odděleného pozemku par. č.
4136/3 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 4 430 m² a dle geometrického plánu č. 702-116/2004 nově oddělených pozemků par. č. 4474/12 – ostatní plocha, silnice o výměře 1 295 m² a par. č. 4474/21 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 32 m²,
vše v k. ú. a obci Počátky z vlastnictví města Počátky do vlastnictví kraje Vysočina
a ■ schvaluje dodatek č. 128 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle
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materiálu ZK-07-2006-22, př. 1, ■ dodatek č. 129 Zřizovací listiny Správy a údržby
silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-07-2006-22, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0392/07/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje darovat stavbu
silničního tělesa včetně mostu, součástí a příslušenství na pozemku par. č. 912/1
a geometrickým plánem č. 140-189-2005 nově vytvořený pozemek par. č. 912/1
– ostatní plocha, silnice o výměře 14 106 m² v k. ú. a obci Dubovice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Dubovice a ■ schvaluje dodatek č. 140
Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-07-200623, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0393/07/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje přijmout dar pozemků dle materiálu ZK-07-2006-24, př. 1 z vlastnictví obce Kojčice do vlastnictví kraje Vysočina ■ darovat pozemky dle materiálu ZK-07-2006-24, př. 2,
z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Kojčice a ■ schvaluje ■ dodatek
č. 141 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-072006-24, př. 3, ■ dodatek č. 142 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-07-2006-24, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0394/07/2006/ZK – V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), pro oprávněné osoby k dispozici
na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0395/07/2006/ZK – V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), pro oprávněné osoby k dispozici
na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0396/07/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje darovat stavbu bývalé silnice III/13034 na pozemku par. č. 346/1 v k. ú. Poříčí u Bolechova a obci Křelovice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Křelovice
a ■ schvaluje dodatek č. 145 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov
dle materiálu ZK-07-2006-27, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0397/07/2006/ZK – V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), pro oprávněné osoby k dispozici
na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0398/07/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje darovat dle geometrického plánu č. 2353-119/2005 nově oddělené pozemky par. č. 2496/9 – ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 9 m², par. č. 2556/6 – ostatní plocha, silnice
o výměře 1 079 m², par. č. 2556/7 – ostatní plocha, silnice o výměře 659 m² a par. č.
2556/8 – ostatní plocha, silnice o výměře 188 m², v k. ú. a obci Humpolec z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Humpolec ■ darovat dle geometrického
plánu č. 2073-465/2002 nově oddělené pozemky par. č. 2483/4 – ostatní plocha, silnice o výměře 191 m², par. č. 2483/5 – ostatní plocha, silnice o výměře 328 m², par.
č. 2483/6 – ostatní plocha, silnice o výměře 147 m² a par. č. 2483/7 – ostatní plocha, silnice o výměře 45 m² v k. ú. a obci Humpolec z vlastnictví kraje Vysočina do
vlastnictví města Humpolec ■ přijmout dar dle geometrického plánu č. 2353-119/
2005 nově oddělených pozemků par. č. 434/10 – ostatní plocha, manipulační plocha
o výměře 5 m², par. č. 2496/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 326
m² a par. č. 2496/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 271 m² v k. ú.
a obci Humpolec z vlastnictví města Humpolec do vlastnictví kraje Vysočina a ■
schvaluje ■ dodatek č. 147 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle
materiálu ZK-07-2006-29, př. 1, ■ dodatek č. 148 Zřizovací listiny Správy a údržby
silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-07-2006-29, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0399/07/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje koupit pozemky
v k. ú. a obci Dehtáře v rozsahu, od vlastníků a za podmínek dle materiálu ZK07-2006-30 př. 1 do vlastnictví kraje Vysočina a ■ schvaluje ■ dodatek č. 149
Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-07-2006-30,
př. 2 ■ dodatek č. 150 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-07-2006-30, př. 3 ■ dodatek č. 151 Zřizovací listiny Správy a údržby
silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-07-2006-30, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0400/07/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ darovat pozemky par. č. 4542/4 – ostatní plocha, silnice o výměře 244 m², par. č. 4542/5
– ostatní plocha, silnice o výměře 97 m², par. č. 4542/11 – ostatní plocha, silnice
o výměře 52 m², par. č. 4542/12 – ostatní plocha, silnice o výměře 44 m², par. č.
par. č. 4542/13 – ostatní plocha, silnice o výměře 81 m², par. č. 4542/15 – ostatní
plocha, silnice o výměře 67 m², par. č. 4542/16 – ostatní plocha o výměře 156 m²,
par. č. 4542/17 – ostatní plocha, silnice o výměře 68 m², par. č. 4542/20 – ostatní plocha, silnice o výměře 16 m², vše v k. ú. a obci Počátky, z vlastnictví kraje
Vysočina do vlastnictví města Počátky ■ přijmout dar pozemku par. č. 4542/9
– ostatní plocha, silnice o výměře 31 m² v k. ú. a obci Počátky z vlastnictví města Počátky do vlastnictví kraje Vysočina a ■ schvaluje ■ Dodatek č. 152 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-07-2006-31př. 1
■ Dodatek č. 163 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-07-2006-31př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 11. 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0401/07/2006/ZK – V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), pro oprávněné osoby k dispozici
na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: prosinec 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0402/07/2006/ZK – V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), pro oprávněné osoby k dispozici
na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: prosinec 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0403/07/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje darovat pozemky par. č. par. č. 1542/34 – ost. plocha o výměře 2 077 m² a par. č. 1542/35 o výměře 967 m² oddělené geometrickým plánem č. 618-195/2004 z pozemku par.
č. 1542/24 v k. ú. a obci Horní Cerekev z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Horní Cerekev a ■ schvaluje dodatek č. 164 Zřizovací listiny Správy
a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-07-2006-34, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0404/07/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje přijmout dar pozemku par. č. 2155/1 zahrada o výměře 51 m² a geometrickým plánem č. 4063765/2005 vytvořeného dílu „c“ pozemku par. č. 2156 zahrada o výměře 147 m²
z vlastnictví města Třebíč do vlastnictví kraje Vysočina a ■ schvaluje dodatek
č. 143 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-07-200635 př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0405/07/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje darovat dle GP
č. 123-1019/2005 nově oddělené pozemky par. č. 448/2 – ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 369 m² a par. č. 448/3 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 192 m² v k. ú. Láz u Nových Syrovic a obci Láz z vlastnictví kraje Vysočina
do vlastnictví obce Láz a ■ schvaluje dodatek č. 144 Zřizovací listiny Správy
a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-07-2006-36, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 11. 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0406/07/2006/ZK – V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), pro oprávněné osoby k dispozici
na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: listopad 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

číslo 11/2006

ZPRAVODAJ

Usnesení 0407/07/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje darovat geometrickým plánem 74-98/2005 nově vytvořený díl „a“ pozemku par. č. 185/1 – ost.
pl. ost. kom. o výměře 2 m² v k. ú. Plešice a obci Třebenice z vlastnictví kraje
Vysočina do vlastnictví obce Třebenice a ■ schvaluje
dodatek č. 146 zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK07-2006-38, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: listopad 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0408/07/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje darovat chodníkem zastavěné části pozemku par. č. 2284/1, nově označené dle GPL č. 236-376/
2006 jako pozemky par. č. 2284/8 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
248 m², par. č. 2284/9 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 348 m², par.
č. 2284/10 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 51 m² a par. č. 2284/11
– ostatní plocha, jiná plocha o výměře 10 m², v k. ú. a obci Vícenice u Náměště
nad Oslavou z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Vícenice u Náměště
n. Osl. a ■ schvaluje Dodatek č. 147 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-07-2006-39, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: listopad 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0409/07/2006/ZK – V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), pro oprávněné osoby k dispozici
na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: listopad 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0410/07/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje darovat chodníkem zastavěnou část pozemku par. č. 1564/1 dle GP č. 534-101/2005 nově označenou jako pozemek par. č. 1564/11 – ost. kom., ost pl. o výměře 286 m² v k. ú.
a obci Nové Veselí z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Nové Veselí a ■ schvaluje dodatek č. 171 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad
Sázavou dle materiálu ZK-07-2006-41 př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: prosinec 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0411/07/2006/ZK – V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), pro oprávněné osoby k dispozici
na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: listopad 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0412/07/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■darovat stavbu bývalé silnice II/360 postavenou na pozemcích par. č. 5802/7, par. č. 5802/9,
par. č. 5913/13 a par. č. 5913/15 v k. ú. a obci Velké Meziříčí a na pozemcích par.
č. 2467/24 a par. č. 2467/26 v k. ú. a obci Oslavice včetně pozemků dle materiálu
ZK-07-2006-43, př. 1upr1, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí ■ darovat pozemek par. č. 2467/25 – ostatní plocha, silnice o výměře 216 m² v k. ú. a obci Oslavice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce
Oslavice a ■ schvaluje dodatek č. 173 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic
Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-07-2006-43, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0413/07/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt pozemky
par. č. 105/1 ostatní plocha, silnice o výměře 9 981 m² v k. ú. Moravská Cikánka
a obci Svratka, a par. č. 246 ostatní plocha, silnice o výměře 838 v k. ú. Česká
Cikánka a obci Svratka, z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit
s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových bezúplatným převodem do vlastnictví kraje Vysočina a ■ schvaluje dodatek č. 176
Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-072006-44, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: červen 2007
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0414/07/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ darovat geometrickým plánem č. 221-233/2004 nově zaměřený pozemek par. č. 1530/2 ostatní plocha, silnice o výměře 205 m² oddělený z pozemku par. č. 1530/1 ostatní
plocha, silnice a podle geometrického plánu č. 233-247/2005 díl „e“ o výměře 60
m² oddělený z pozemku par. č. 1509/23 ostatní plocha, silnice, díl „f“ o výměře
69 m² oddělený z pozemku par. č. 1509/1 ostatní plocha, silnice a sloučených do
pozemku označeného novým par. č. 1509/23 a část pozemku 1509/1 ostatní plocha, silnice o výměře 70 m² označenou novým par. č. 150941, všechny v k. ú.
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a obci Netín, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Netín ■ přijmout
dar pozemků zastavěných silnicí, a to díl „t“ o výměře 37 m² oddělený z pozemku par. č. 1509/20 ostatní plocha, silnice a celé pozemky par. č. 1509/24 ostatní
plocha, silnice o výměře 96 m², par. č. 1509/31 ostatní plocha, silnice o výměře
18 m², par. č. 1509/33 ostatní plocha, silnice o výměře 84 m² a par. č. 1541/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 25 m² geometrickým plánem č. 233-247/
2005 sloučených do pozemku par. č. 1509/1, díl „l“ o výměře 50 m² oddělený
z pozemku par. č. 1509/20 ostatní plocha, silnice a díl „m“ o výměře 94 m² oddělený z pozemku par. č. 1520/7 ostatní plocha, neplodná půda sloučených týmž
geometrickým plánem do pozemku par. č. 1520/1, všechny v k. ú. a obci Netín,
z vlastnictví obce Netín do vlastnictví kraje Vysočina a ■ schvaluje ■ dodatek č.
177 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK07-2006-45, př. 1, ■ dodatek č. 178 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár
nad Sázavou dle materiálu ZK-07-2006-45, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: prosinec 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0415/07/2006/ZK – V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), pro oprávněné osoby k dispozici
na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: prosinec 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0416/07/2006/ZK – V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), pro oprávněné osoby k dispozici
na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0417/07/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje darovat pozemek st. par. č. 664/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 771 m² a budovu
– jiná stavba bez č. p./č. e. stojící na pozemku st. par. č. 664/2 v k. ú. a obci Polná z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Polná a ■ schvaluje dodatek
č. 9 Zřizovací listiny Střední škola obchodu a služeb Jihlava dle materiálu ZK07-2006-48, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: prosinec 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0418/07/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje darovat budovu, garáž bez č. p./č. e. stojící na pozemku st. par. č. 228 v k. ú. a obci Lesonice
z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Lesonice a ■ schvaluje dodatek
č. 12 Zřizovací listiny Střední školy řemesel a služeb Moravské Budějovice dle
materiálu ZK-07-2006-49, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0419/07/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje darovat pozemky dle materiálu ZK-07-2006-50, př. 1 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 11. 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0420/07/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvu
o budoucí darovací smlouvě na převod stavby silnice III/11259 na pozemku par.
č. 425/1 v k. ú. Dobrá Voda u Pelhřimova a obci Dobrá Voda z vlastnictví kraje
Vysočina do vlastnictví obce Dobrá Voda.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0421/07/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít dodatek
č. 1 smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi společností InterCora, spol. s r. o.,
se sídlem Plzeň, Lochotínská 18, okres Plzeň-město, PSČ 301 00, a krajem Vysočina ze dne 16. 5. a 20. 6. 2006, kterým práva, povinnosti a nároky vzniklé společnosti InterCora, spol. s r. o., z této smlouvy přecházejí na společnost Kaufland
Česká republika, v. o. s., se sídlem Praha 4, Pod Višňovkou 25, PSČ 140 00.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: říjen 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0422/07/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 58 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Jihlava dle materiálu ZK-07-2006-54, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 11. 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0423/07/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít mezi Vysočinou a městem Havlíčkův Brod smlouvu o společném postupu zadavatelů dle
materiálu ZK-07-2006-55, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: říjen 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0424/07/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít mezi
Vysočinou a městem Pelhřimov smlouvu o společném postupu zadavatelů dle
materiálu ZK-07-2006-56, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: říjen 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0425/07/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít mezi
Vysočinou a obcí Vlkov smlouvu o společném postupu zadavatelů dle materiálu
ZK-07-2006-57, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: říjen 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0426/07/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Nemovitý majetek, položka Investice ve
zdravotnictví § 3533 Zdravotnická záchranná služba o částku 3 000 tis. Kč snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva rozpočtu
kraje (§ 6409 Ostatní činnosti j. n.), o stejnou částku s určením na akci „Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina – výjezdové stanoviště v Pelhřimově“.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický, termín: září 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0427/07/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje povýšení převodu prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet II/152 Jaroměřice
nad Rokytnou určený na financování projektu „Rekonstrukce mostu ev. č. 152018 v Jaroměřicích“ do maximální výše 30 000 000 Kč a na zvláštní účet SROP
– HB určený na financování projektu „III/03821 Havlíčkův Brod, Lidická–Havířská, 2. stavba“ do maximální výše 25 000 000 Kč s tím, že prostředky budou
na zvláštní účty uvolňovány průběžně dle potřeby v letech 2006–2007.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor
ekonomický, termín: říjen 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0428/07/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje změnit usnesení
0119/02/2006/ZK v části týkající se podmínek pro bezúplatný převod tak, že text
■ nabyvatel se zavazuje, že o převedené nemovitosti bude řádně pečovat, bude je
využívat pouze k účelu, ke kterému jsou využívány k datu jejich převodu ■ nabyvatel se dále zavazuje, že předmětné nemovitosti nebude využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům a ani je k takovým účelům nepřenechá třetím
osobám, a to po dobu nejméně 10 let ■ v případě, že nabyvatel poruší uvedené závazky, je povinen převést do státního rozpočtu prostřednictvím převodce částku
rovnající se výši ceny v čase a místě obvyklé převáděných nemovitostí stanovené
znaleckým posudkem, a to ke dni bezúplatného převodu ■ se nahrazuje textem
■ Nabyvatel se zavazuje o nemovitosti uvedené v článku I této smlouvy řádně
pečovat, užívat je pouze k účelu, ke kterému jsou užívány k datu jejich převodu,
nebude je využívat ke komerčním účelům ani je nebude k takovým účelům pronajímat, to vše po dobu nejméně 10 let od nabytí vlastnického práva ■ Nabyvatel
se dále zavazuje nemovitosti uvedené v čl. I této smlouvy po dobu nejméně 10 let
od nabytí vlastnického práva nezcizit ve prospěch jiné osoby ■ Za porušení kteréhokoliv ze závazků uvedených v odst. 1 je nabyvatel povinen převést do státního rozpočtu prostřednictvím převodce částku 40 000 Kč ■ Smluvní strany se
výslovně dohodly, že zaplacením sankce závazky nezanikají a převodce je oprávněn uplatnit sankci opakovaně při každém porušení shora uvedených závazků ■
Za porušení závazku nezcizit předmětné nemovitosti po stanovenou dobu je nabyvatel povinen převést do státního rozpočtu prostřednictvím převodce částku
odpovídající ceně nemovitosti, u níž došlo k porušení závazku, v místě a čase
obvyklou, zjištěnou znaleckým posudkem podle cenového předpisu platného
v době porušení závazku, nejméně však cenu zjištěnou podle cenového předpisu platného v době bezúplatného převodu. Bude-li takto stanovená částka nižší,
než je účetní hodnota nemovitosti uvedená v čl. I této smlouvy, odvede do státního rozpočtu částku rovnající se této účetní hodnotě ■ Bude-li zjištění sankce dle
odst. 3 a 4 tohoto článku spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku,
případně s jinými účelně vynaloženými náklady, uhradí nabyvatel i tyto náklady ■ Úhradu provede nabyvatel do 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení převodcem
písemně vyzván.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0429/07/2006/ZK – V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), pro oprávněné osoby k dispozici
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na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: prosinec 2006
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0430/07/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Smlouvu č. 136P/2006 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu
dopravní infrastruktury na rok 2006 a zároveň přijmout závazek k vrácení finančních prostředků ve výši, v jaké se podle Smlouvy uskuteční předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z fondů EU u této akce dle materiálu
ZK-07-2006-60, př. 1 a ■ schvaluje povýšení převodu prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet II/405 Jihlava-Příseka určený na financování
projektu „II/405 Jihlava-Příseka“ o 30 000 000 Kč do celkové maximální výše
70 000 000 Kč s tím, že prostředky budou uvolňovány průběžně dle potřeby v roce 2006.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor
ekonomický, termín: říjen 2006
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0431/07/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí ■ informaci o postupu naplňování záměru kraje Vysočina využít areál Kasáren Otakara
Jaroše v Jihlavě pro potřeby Krajského úřadu kraje Vysočina a dalších úřadů
a institucí krajské působnosti a významu, o jednání s potencionálními investory
v území Kasáren Otakara Jaroše a přípravě investičního záměru výstavby kancelářských prostor pro Krajský úřad kraje Vysočina ■ zájem Všeobecné zdravotní
pojišťovny České republiky o převod části nemovitostí v areálu Kasáren Otakara
Jaroše v Jihlavě pro výstavbu sídla Krajské pobočky Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky ■ podporuje převod části nemovitostí v areálu Kasáren
Otakara Jaroše v Jihlavě do vlastnictví Všeobecné zdravotní pojišťovny České
republiky za splnění zákonných podmínek, jež jsou předpokladem pro převod
majetku kraje ■ ukládá radě kraje jednat s představiteli Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky o podmínkách a způsobu převodu části nemovitostí v areálu Kasáren Otakara Jaroše v Jihlavě do vlastnictví Všeobecné zdravotní
pojišťovny České republiky pro realizaci záměru výstavby sídla Krajské pobočky Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky.
odpovědnost: rada kraje, odbor majetkový, termín: 2006
Usnesení bylo přijato 25 hlasy, proti 0, zdrželi se 4.
Usnesení 0432/07/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 6 Zřizovací listiny Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-072006-63, př. 2.
odpovědnost: Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, odbor sociálních věcí
a zdravotnictví
termín: 17. 10. 2006
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0433/07/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotace na studie a projektové dokumentace opatření k ochraně před povodněmi
podle materiálu ZK-07-2006-64, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, termín: září
2006
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0434/07/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnut dotace na drobné vodohospodářské ekologické akce dle materiálu ZK-07-2006-65, př.
1 a ■ schvaluje Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na
drobné vodohospodářské ekologické akce dle materiálu ZK-07-2006-65, př. 3.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, termín: 30.
10. 2006
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0435/07/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje schválit žádosti
obcí na změny Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina ve znění materiálu ZK-07-2006-66, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, termín: říjen 2006
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0436/07/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje zamítnout změnu účelu použití dotace poskytnuté v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny
usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0129/02/2006/ZK ze dne 28. 3. 2006
obci Rovečné z původního účelu použití „Stavební úpravy ZŠ Rovečné“ na nový
účel použití „Oprava zdi evangelického hřbitova v Rovečném“.
odpovědnost: ORR, termín: 26. 9. 2006
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0437/07/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje zamítnout poskytnutí mimořádné dotace ve výši 400 000 Kč obci Bobrová na projekt ,,Rekon-
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strukce spádového hřbitova v obci Bobrová – druhá etapa“.
odpovědnost: ORR, termín: 26. 9. 2006
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, odbor ekonomický, ředitel Krajské knihovny Vysočiny, termín: 31. 10. 2006
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0438/07/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje zamítnout změnu účelu použití dotace poskytnuté v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0129/02/2006/ZK ze dne 28. 3.
2006 obci Bačice z původního účelu použití „Úprava místních komunikací Bačice – chodníky – etapa I.“ na nový účel použití „Výstavba autobusové zastávky
s točnou pro autobusy“.
odpovědnost: ORR, termín: 26. 9. 2006
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0445/07/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení
účelových prostředků Základní škole Havlíčkův Brod, Nuselská 3240, ve výši
38 360 Kč na realizaci projektu Pilotní ověřování školních vzdělávacích programů na 2. stupni vybraných základních škol – PILOT Z.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín:
září 2006
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0439/07/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje seznam akcí
navržených k podpoře a seznam akcí nedoporučených k podpoře dle materiálu
ZK-07-2006-70, př. 3, rozhoduje ■ poskytnout podporu v plné výši příjemcům
podpory na realizaci akcí doporučených k podpoře uvedených v materiálu ZK07-2006-70, př. 3 ■ neposkytnout podporu příjemcům podpory na realizaci akcí
nedoporučených k podpoře uvedených v materiálu ZK-07-2006-70, př. 3 a ■ pověřuje odbor regionálního rozvoje další administrací grantového schématu.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 26. 9. 2006
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0440/07/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotaci zřizovatelům turistických informačních center v celkové výši 1 401 tis Kč
dle materiálu ZK-07-2006-71, př. 1upr1, v souladu s podmínkami uvedenými
v materiálu ZK-07-2006-71, př. 3.
odpovědnost: ORR, OE, termín: 30.10.2006
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0441/07/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ Pokyny pro žadatele a příjemce podpory pro Výzvu č. V/SROP/4.1.2/4/2006 grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina
v rámci podopatření 4.1.2 SROP dle materiálu ZK-07-2006-72, př. 1 ■ Prováděcí směrnici Zastupitelstva kraje Vysočina (S/SROP/4.1.2/4/2006) 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-07-2006-72, př. 2upr1 ■ zmocňuje radu kraje provádět formální úpravy Pokynů pro žadatele a příjemce podpory (P/SROP/4.1.2/4/2006) grantového
schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina ZK-07-2006-72, př.1 a Prováděcí směrnice Zastupitelstva kraje Vysočina
(S/SROP/4.1.2/4/2006) upravující postup při realizaci grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina dle materiálu ZK-07-2006-72, př. 2upr1.
odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje, oddělení cestovního ruchu, Krajského úřadu kraje Vysočina, termín: 26.9.2006
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0442/07/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■realizaci projektu
„Rodinný pas“ na území kraje Vysočina dle materiálu ZK-07-2006-73, ■ Smlouvu
o spolupráci s Jihomoravským krajem dle materiálu ZK-07-2006-73, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odbor kultury, odbor ekonomický, termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0443/07/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení účelových prostředků na rozšíření učebních plánů o 1 hodinu týdně – projekt
HODINA právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení,
které zřizuje kraj, ve výši 43 840 Kč dle materiálu ZK-07-2006-74, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují
obce, ve výši 742 540 Kč dle materiálu ZK-07-2006-74, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín:
září 2006
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0444/07/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje uděluje ve smyslu § 35
písm. u) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění,
Cenu kraje Vysočina za nejkrásnější naučnou (nebo populárně-naučnou) knihu
s finančním oceněním ve výši 60 tis. Kč (ORJ 4000, § 3319 – Ostatní záležitosti
kultury) nakladateli knihy, které byl přidělen nejvyšší počet bodů od poroty složené z knihovníků kraje Vysočina a ■ schvaluje ■ změnu kapitoly Kultura, §
3319 – Ostatní záležitosti kultury a položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím poskytnutí částky 40 tis. Kč Krajské knihovně Vysočiny ■ změnu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské
knihovny Vysočiny o částku 40 tis. Kč (ORJ 4000, § 3319 – Ostatní záležitosti
kultury) na úhradu nákladů spojených s pořádáním slavnostního večera při příležitosti udělení Ceny kraje Vysočina za nejkrásnější naučnou (nebo populárně-naučnou) knihu.

Usnesení 0446/07/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotaci Krajskému sdružení ČSTV, Evžena Rošického 6, Jihlava, ve výši 199 200 Kč
pro Krajský svaz ledního hokeje Vysočina na podporu projektu Koncepce přípravy žákovských hokejových výběrů Vysočiny a ■ schvaluje povýšit kapitolu
Školství, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 199 200 Kč snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky
Nespecifikovaná rezerva, o tuto částku.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín: 31.
října 2006
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0447/07/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ Dodatek č. 3
Zřizovací listiny Gymnázia a Sportovního gymnázia Vincence Makovského,
Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 152, dle materiálu ZK-07-2006-79, př.
1 ■ Dodatek č. 10 Zřizovací listiny Vyšší odborné školy, Střední zemědělské a technické školy, Bystřice nad Pernštejnem, dle materiálu ZK-07-2006-79,
př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: 15. 10. 2006
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0448/07/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje ■ rozhoduje uzavřít
Smlouvu o půjčce pro rok 2006 dle materiálu ZK-07-2006-80, př. 2, a uzavřít
Smlouvu o půjčce pro rok 2006 dle materiálu ZK-07-2006-80, př. 4 schvaluje
■ převod finančních prostředků ve výši 800 tis. Kč z Fondu strategických rezerv
do rozpočtu kraje na rok 2006, kapitoly Školství, § 3123 – Střední odborná učiliště a Učiliště za účelem zvýšení závazného ukazatele investiční dotace o částku
190 tis. Kč, příspěvku na provoz ve výši 60 tis. Kč a poskytnutí půjčky v částce
550 tis. Kč – vše s určením pro Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště Třešť, příspěvkovou organizaci kraje, na financování projektu „Vytváření
kooperačních sítí zahradnických škol v České republice a Rakousku“ ■ zvýšení závazného ukazatele investiční dotace u Střední odborné školy a Středního
odborného učiliště Třešť o částku 190 tis. Kč za účelem realizace projektu „Vytváření kooperačních sítí zahradnických škol v České republice a Rakousku“ dle
materiálu ZK-07-2006-80 ■ zvýšení závazného ukazatele příspěvku na provoz
u Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť o částku 60 tis. Kč
za účelem realizace projektu „Vytváření kooperačních sítí zahradnických škol
v České republice a Rakousku“ dle materiálu ZK-07-2006-80 ■ převod finančních prostředků ve výši 3 390 tis. Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu
kraje na rok 2006, kapitoly Školství, § 3123 – Střední odborná učiliště a Učiliště
za účelem zvýšení závazného ukazatele investiční dotace o částku 431 tis.
Kč a poskytnutí půjčky v částce 2 959 tis. Kč – vše s určením pro Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště Třešť, příspěvkovou organizaci kraje,
na financování projektu „Zimní zahrada – prostor pro praktickou a teoretickou
výuku“, zvýšení závazného ukazatele investiční dotace u Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť o částku 431 tis. Kč za účelem realizace
projektu „Zimní zahrada – prostor pro praktickou a teoretickou výuku“ dle materiálu ZK-07-2006-80.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitel
Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť, termín: 30. 12.
2006
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0449/07/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení
neinvestiční dotace na realizaci vyhlášeného rozvojového programu Zpřístupnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků základních škol s ročníky
pouze I. stupně ve výši celkem 658 314 Kč školám uvedeným v materiálu ZK07-2006-81, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín:
září 2006
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0450/07/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení
účelových prostředků Základní škole Havlíčkův Brod, Nuselská 3240, ve výši
42 000 Kč na realizaci prodloužení pokusného ověřování výuky podle školního
vzdělávacího programu (pokračování projektů PILOT 1 a PILOT Z).

číslo 11/2006

ZPRAVODAJ

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín:
září 2006
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0451/07/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení
účelových prostředků na zajišťování standardních Informačních a komunikačních technologií (2. kolo) právnickým osobám vykonávajícím činnost škol
a školských zařízení, které zřizují obce, v celkové výši 35 000 Kč dle materiálu
ZK-07-2006-83, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín:
září 2006
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0452/07/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout
z kapitoly Školství, § 3114 Speciální základní školy, dotaci obcím pro jimi zřizované právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení (příspěvkové organizace) na pořízení vybavení pro výuku žáků ve výši 75 353 Kč dle
materiálu ZK-07-2006-85, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín: říjen 2006
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0453/07/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení
účelových prostředků na rozvojové programy ve vzdělávání „Projekty škol“ právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje
kraj, v celkové výši 7 875 609 Kč dle tabulky 1 materiálu ZK-07-2006-86, př. 1,
právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují
obce, v celkové výši 2 051 988 Kč dle tabulky 2 materiálu ZK-07-2006-86, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín:
září 2006
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0454/07/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje ■ ruší usnesení č. 0150/
02/2006/ZK ze dne 28. 3. 2006 v části týkající se rozhodnutí o poskytnutí dotace ASOCIACI ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČR, IČ 45773688, ve výši
1 049 405 Kč dle materiálu ZK-02-2006-71, př. 7 a ■ rozhoduje poskytnout dotaci ve výši 1 049 405 Kč Krajské radě Asociace školních sportovních klubů ČR,
IČ 70925186, sídlem Třída Legionářů 3, 586 01 Jihlava, jako členské organizaci
Všesportovního kolegia.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: 15. 10. 2006
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0455/07/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje převod finančních prostředků ve výši 3 528 914 Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní
bankovní účet kraje „Sociální integrace“ za účelem průběžného vyplácení spolufinancování podpořených akcí z 1. a 2. výzvy grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004–2006.
odpovědnost: OŠMS, termín: realizovat platební postupy dle schválené dokumentace do ukončení realizace GS, tj. 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0456/07/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Dodatek č. 2 ke
Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci projektu reg. č. CZ.04.1.03/3.3.10.1/
0016 dle materiálu ZK-07-2006-92, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, termín: do 31. 10. 2006 uzavřít s příjemcem podpory dodatek ke smlouvě.
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0457/07/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje ■ schvaluje převod majetku, práv a závazků, které se vztahují k činnosti Muzea Vysočiny Jihlava,
pobočky Polná, do majetku města Polná s účinností od 1. 1. 2007 při splnění
stanovených podmínek převodu dle materiálu ZK-07-2006-75, př. 1 ■ rozhoduje poskytnout finanční podporu městu Polná na zajištění správy sbírek v roční
výši 500 tis. Kč v období let 2007–2009 a ■ ukládá odboru kultury a památkové péče a řediteli Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, zajistit
proces převodu majetku, práv a závazků, které se vztahují k činnosti Muzea
Vysočiny Jihlava, pobočky Polná, dle materiálu ZK-07-2006-75, př. 3, nejpozději do 31. 12. 2006.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0458/07/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí rozpis
účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým
osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj,
dle materiálu ZK-07-2006-84, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce, dle materiálu ZK-07-2006-
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84, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín:
září 2006
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0459/07/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 1
k Zásadám pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina v souladu s materiálem ZK-07-2006-87, př. 2.
odpovědnost: OKPP, termín: 26.9.2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0460/07/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje bodovou hranici
pro podpoření žádostí o akci ve výši 67 bodů.
odpovědnost: OŠMS, termín: do 31. 12. 2006 uzavřít smlouvy s úspěšnými žadateli.
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Usnesení 0461/07/2006/ZK – V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), pro oprávněné osoby k dispozici
na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 11. 2006
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0462/07/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje převod finančních prostředků v celkové výši 2,7 mil. Kč z Fondu strategických rezerv na
zvláštní účet projektu ICHNOS na financování realizace aktivit projektu ICHNOS s tím, že prostředky budou na zvláštní účet uvolňovány v letech 2006
a 2007 průběžně dle potřeby.
odpovědnost: odbor informatiky, odbor ekonomický, termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0463/07/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje použití finančních prostředků v rámci kapitoly Informatika (§ 3314 Činnosti knihovnické)
určených na podporu šíření vysokorychlostního internetu v knihovnách kraje
Vysočina v roce 2006 v celkové výši 1 582 497 Kč dle materiálu ZK-07-200694, př. 2.
odpovědnost: odbor informatiky, termín: prosinec 2006
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0464/07/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Statut účelového
fondu Vysočiny dle materiálu ZK-07-2006-95, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 26. 9. 2006
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0465/07/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení grantového programu „GIS VI“ dle materiálu ZK-07-2006-96, př. 1upr1 ■ jmenuje ■
řídicí výbor grantového programu „GIS VI“ ve složení: ODS – Jaroslav Makovec
(PE), Jaroslav Huňáček (JI), KDU-ČSL – Jaroslav Hulák (ZR), Josef Švec (ZR),
KSČM – Hana Hyksová (HB), Roman Ondrušek (PE), ČSSD – Dušan Horváth
(ZR), Vladimír Dolejš (HB), SNK – ED – Jiří Hort (TR), Jiří Antonů (JI) ■ Jaroslava Huláka předsedou řídicího výboru grantového programu „GIS VI“, ■ garantem grantového programu „GIS VI“ odbor informatiky a zástupcem garanta
Petra Pavlince s právem hlasovacím a Jiřího Hiesse s právem poradním a ■ pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor informatiky, termín: 30. 9. 2006
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0466/07/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlásit grantový program „Veřejně přístupný internet III“ dle materiálu ZK-07-2006-97, př.
1upr1 ■ jmenuje ■ řídicí výbor grantového programu „Veřejně přístupný internet III“ ve složení: ODS – Ivo Uher (TR), Vladislav Nechvátal (JI), KDU-ČSL
– Josef Švec (ZR), Milan Linhart (HB), KSČM – František Náhončík (HB), Pavel Kalabus (JI), ČSSD – Dušan Horváth (ZR), Vladimír Dolejš (HB), SNK – ED
– Jiří Antonů (JI), Jiří Hort (TR), ■ Jiřího Antonů předsedou řídicího výboru
grantového programu „Veřejně přístupný internet III“ ■ garantem grantového
programu „Veřejně přístupný internet III“ odbor informatiky a zástupcem garanta Petra Pavlince s právem hlasovacím a Martinu Rojkovou s právem poradním
a ■ pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor informatiky, termín: 30. 9. 2006
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0467/07/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení gran-
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tového programu „Webové stránky pro všechny“ dle materiálu ZK-07-2006-98,
př. 1upr1 ■ jmenuje ■ řídicí výbor grantového programu „Webové stránky pro
všechny“ ve složení: ODS – Pavel Černý (ZR), Viktor Havel (PE), KDU-ČSL
– Jaroslav Hulák (ZR), Irena Pechová (ZR), KSČM – Blanka Vyhnalíková (HB),
Milan Ustohal (TR), ČSSD – Zdeněk Ryšavý (TR), Miroslav Báňa (ZR), SNK
– ED – Jiří Hort (TR), Jiří Antonů (JI) ■ Jaroslava Huláka předsedou řídicího
výboru grantového programu „Webové stránky pro všechny“ ■ garantem grantového programu „Webové stránky pro všechny“ odbor informatiky a zástupcem
garanta Petra Pavlince s právem hlasovacím a Martinu Rojkovou s právem poradním a ■ pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru
jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 30. 9. 2006
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0468/07/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení grantového programu „BYDLETE NA VENKOVĚ 2006“ na podporu projektů v oblasti 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 dle materiálu ZK-072006-99, př. 1 ■ jmenuje ■ řídicí výbor grantového programu „BYDLETE NA
VENKOVĚ 2006“ ve složení: ODS – Antonín Mlynář (TR), Miloslav Černý
(ZR), KDU-ČSL – Marie Ostatnická (ZR), Miroslav Houška (PE), KSČM – Josef
Zahradníček (TR), Milan Plodík (HB), ČSSD – Ladislav Peťa (TR), Karel Šašek
(PE), SNK – ED – Zdeněk Jirsa (JI), Oldřich Čech (TR) ■ Zdeňka Jirsu předsedou řídicího výboru grantového programu „BYDLETE NA VENKOVĚ 2006“ ■
garantem grantového programu „BYDLETE NA VENKOVĚ 2006“ odbor regionálního rozvoje a zástupcem garanta Luďka Hrůzu s právem hlasovacím a Dušana Vichra s právem poradním a ■ pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace
člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: ORR, termín: 26. 9. 2006
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0469/07/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení grantového programu na podporu jazykové a IT vzdělanosti občanů kraje Vysočina
dle materiálu ZK-07-2006-100, př. 1upr1, jmenuje ■ řídicí výbor grantového programu „Brána k novému poznání“ ve složení: ODS – Ivo Rohovský (ZR), Ota
Benc (HB), KDU-ČSL – Petr Kesl (PE), Jan Karas (TR), KSČM – Pavel Šlechtický (JI), Marie Jašková (TR), ČSSD – Radka Hájková (HB), Miroslav Báňa
(ZR), SNK – ED – Otto Ondráček (ZR), Dana Svobodová (TR) ■ Iva Rohovského předsedou řídicího výboru grantového programu „Brána k novému poznání“
■ Dagmar Hřebenovou (JI) s právem hlasovacím a Kamila Ubra (ZR) s právem
poradním jako garanty řídicího výboru grantového programu „Brána k novému
poznání“ a ■ pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru
jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OŠMS, termín: do 30. října 2006 vyhlásit výzvu k předkládání
projektů do 30 dnů
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0470/07/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje ■ schvaluje ■ vyhlášení
grantového na podporu využívání obnovitelných zdrojů na území kraje Vysočina
„Energetické využívání obnovitelných zdrojů 2006“ dle materiálu ZK-07-2006101, př. 1upr1 ■ jmenuje ■ řídicí výbor grantového programu „ Energetické využívání obnovitelných zdrojů 2006“ ve složení: ODS – Daneš Burket (TR), Jan
Nekula (TR), KDU-ČSL – Jan Václavek (TR), Luboš Rudišar (PE), KSČM – Ivo
Novotný (TR), Bohumil Kotlán (ZR), ČSSD – Libor Smeták (PE), Luboš Janáček (HB), SNK – ED – Radek Číhal (TR), Milan Blažek (PE) ■ Jana Nekulu
předsedou řídicího výboru grantového programu „Energetické využívání obnovitelných zdrojů 2006“ ■ garantem grantového programu „ Energetické využívání obnovitelných zdrojů 2006“ odbor životního prostředí a zástupcem garanta
Josefa Klečanského s právem hlasovacím a Zdeňka Fixu s právem poradním
a ■ pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OŽP, termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0471/07/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje ■ schvaluje ■ vyhlášení
grantového programu „Systém sběru a třídění odpadu 2006/II“ na podporu tvorby uceleného systému sběru a třídění komunálního odpadu dle materiálu ZK07-2006-102, př. 1upr1 ■ jmenuje ■ řídicí výbor grantového programu „Systém
sběru a třídění odpadu 2006/II“ ve složení: ODS – Pavel Hájek (PE), Hana Müllerová (JI), KDU-ČSL – Josef Kodet (JI), František Pinkas (ZR), KSČM – Milan Havlíček (TR), Ladislav Brož (PE), ČSSD – Tomáš Koubek (PE), Dagmar
Zvěřinová (ZR), SNK – ED – Pavel Vosátka (TR), Pavel Gregor (TR) ■ Pavla
Hájka předsedou řídicího výboru grantového programu „Systém sběru a třídění odpadu 2006/II “ ■ garantem grantového programu „Systém sběru a třídění
odpadu 2006/II“ odbor životního prostředí a zástupcem garanta Pavlu Bendo-

vou (PE) s právem hlasovacím a Evu Navrátilovou (JI) s právem poradním a ■
pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala
náhradníka.
odpovědnost: odbor životního prostředí, termín: září 2006
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0472/07/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje ■ schvaluje ■ akce, jimž
bude poskytnuta podpora, uvedené v Tabulce č. 1 materiálu ZK-07-2006-90, př.
3upr1 ■ akce, jimž nebude poskytnuta podpora, uvedené v Tabulce č. 2 materiálu
ZK-07-2006-90, př. 3upr1 ■ přesun prostředků ve výši 5 821 854 Kč do 4. výzvy
■ rozhoduje ■ poskytnout prostředky na spolufinancování akcí uvedených v Tabulce č. 1 materiálu ZK-07-2006-90, př. 3upr1, do výší uvedených v Tabulce č. 1
materiálu ZK-07-2006-90, př. 3upr1, z Fondu strategických rezerv ■ poskytnout
prostředky na akce uvedené v Tabulce č. 1 materiálu ZK-07-2006-90, př. 3upr1,
do výší stanovených v Tabulce č. 1 materiálu ZK-07-2006-90, př. 3upr1, za účelem realizace akcí ■ poskytnout půjčky na akce uvedené v Tabulce č. 3 materiálu
ZK-07-2006-90, př. 3upr1, do výší stanovených v Tabulce č. 3 materiálu ZK-072006-90, př. 3upr1, za účelem průběžného financování akcí ■ schvaluje převod
finančních prostředků ve výši 3 122 179,20 Kč z Fondu strategických rezerv na
zvláštní bankovní účet kraje „Sociální integrace“ za účelem průběžného vyplácení spolufinancování podpořených akcí z 3. výzvy grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004–2006, které jsou uvedeny v Tabulce 1
materiálu ZK-07-2006-90, př. 3upr1 ■ převod finančních prostředků ve výši maximálně 25 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní bankovní účet
kraje „Půjčky na projekty EU“ za účelem zajištění průběžného vyplácení půjček
na realizaci akcí, které jsou uvedeny v Tabulce 3 materiálu ZK-07-2006-90, př.
3upr1, převod finančních prostředků bude prováděn postupně ■ ukládá OŠMS
poskytovat vyplácet příjemcům podpory finanční prostředky příjemcům podpory na realizaci akcí dle schválené dokumentace ke grantovému schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004–2006.
odpovědnost: OŠMS, termín: do 31. 12. 2006 uzavřít smlouvy s úspěšnými žadateli.
Usnesení bylo přijato 32 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 podkladových materiálů pro jednání, zápisů z jednání, databází usnesení, termínů zasedání a kontaktních informací najdete na
internetových stránkách kraje
www.kr-vysocina.cz.

Informace

Novinky ve Sbírce zákonů
Provoz na pozemních komunikacích
V souvislosti s rozsáhlými změnami vyhlásil předseda vlády
v částce 152/2006 Sbírky zákonů vydané dne 11. 10. 2006 pod
č. 465/2006 Sb. úplné znění zákona č. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
(zákon o silničním provozu).
Zrušení Obecně závazné vyhlášky – zákaz komunistické,
nacistické a fašistické propagandy
V částce 144/2006 Sbírky zákonů vydané dne 18. 9. 2006 byl
publikován pod č. 444 Nález Ústavního soudu, kterým dochází
ke zrušení Obecně závazné vyhlášky města Červený Kostelec
o zákazu komunistické, nacistické a fašistické propagandy na
území města Červeného Kostelce.
David Marek, oddělení správních činností
telefon: 564 602 183, e-mail: marek.d@kr-vysocina.cz

číslo 11/2006
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Vážená paní,
Vážený pane,
dovoluji si vás, starosty měst a obcí, zastupitele, poslance a senátory kraje Vysočina, pozvat

na setkání s Radou kraje Vysočina,
které se bude konat

30. listopadu 2006
od 14.00 hod.
ve společenském sále
SOŠ, SOU a OU Třešť, K Valše 38, Třešť
Obsahem našeho setkání bude neformální diskuse a vzájemná výměna názorů.
Předpokládaný konec setkání bude v 17.00 hod.
Těším se na setkání s vámi a zdravím vás

Miloš Vystrčil
hejtman kraje

