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Program obnovy venkova Vysočiny
v roce 2007
Zastupitelstvo kraje na svém
zasedání dne 7. 11. 2006
schválilo nové „Zásady zastupitelstva kraje Vysočina pro
poskytování účelových dotací
v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny“. Podle těchto
zásad bude prováděn výběr žádostí a následně i poskytování
dotací obcím v roce 2007. Ve
srovnání s rokem 2006 doznaly
zásady jen minimálních změn.
Dotaci obdrží každá obec, která předloží žádost v souladu se
zásadami. V případě převisu
požadovaných podpor nad objemem alokovaných prostředků
se může maximální poskytnutá dotace snížit, ne však pod
garantovanou výši, která činí
opět 104 tis. Kč. Maximální
požadovaná dotace může být

až ve výši 140 tis. Kč. U obcí
oceněných čestným uznáním
v rámci soutěže Vesnice roku
2006 nebude dotace v případě
převisu krácena.
Žádosti se přijímají v termínu od 1. prosince 2006 do 31.
ledna 2007 na úřadech příslušné obce s rozšířenou působností. Schválené zásady
(včetně formuláře žádosti) jsou
vyvěšeny na internetových
stránkách kraje www.kr-vysocina.cz > Dokumenty odborů
krajského úřadu > Odbor regionálního rozvoje > Rozvoj
a obnova venkova.
Subjektům, které čerpají dotaci v rámci Programu obnovy
venkova Vysočiny v letošním
roce, připomínáme, že vyúčtování celkových nákladů

Příprava, postupy a práce před
zahájením, v průběhu a po
skončení inventarizace jsou
v pravomoci účetní jednotky.
Provedení inventarizací konkretizuje vnitřní směrnice,
popř. příkaz starosty k inventarizaci a proškolení zaměstnanců, kteří budou inventur
účastni. Záleží na účetní jednotce, do jakých podrobností
nastaví buď vnitřní směrnici,
nebo pak následně příkaz starosty.
Směrnice by měla obsahovat:
Přesné vymezení předmětu
inventarizace majetku a závazků – jednotlivé složky majetku
a závazků
Složení inventarizačních komisí, jejich povinnosti
Stanovení termínů, časový
harmonogram
Stanovení způsobu provádění
inventarizace majetku
Stanovení způsobu projednávání výsledků inventarizací

(výběr)

projektu a závěrečná zpráva
musí být předloženy na formuláři přikládaném v příloze
průvodního dopisu smlouvy
o poskytnutí podpory (k dispozici též na úřadu obce s rozšířenou působností nebo na
internetových stránkách kraje – viz výše) nejpozději do
31. 1. 2007 na adresu úřadu
obce s rozšířenou působností, do jehož obvodu vaše obec
spadá. Součástí vyúčtování
musí být též kopie prvotních
účetních dokladů (vč. dokladů
o úhradě celkových nákladů
– výpisy z účtu apod.).

Dotace na drobné vodohospodářské ekologické akce
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Dušan Vichr
Vichr, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 541, e-mail:
vichr.d@kr-vysocina.cz

Vyhodnocení plnění Plánu
odpadového hospodářství kraje
Vysočina za rok 2005
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Řádná inventarizace majetku a závazků obcí,
DSO a organizací jimi zřízených
Všechny účetní jednotky, a tedy
i obce, dobrovolné svazky obcí
a organizace jimi zřizované,
provádějí koncem roku práce
a postupy související s účetní uzávěrkou. Etapě uzavírání
účetních knih předchází inventarizace. Inventarizací zjišťují
účetní jednotky skutečný stav
veškerého majetku a závazků
v účetnictví.
Povinnost inventarizovat majetek a závazky ukládá zákon
č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
Paragraf 6 stanovuje, že účetní jednotka musí provést inventarizaci podle §§ 29 a 30.
Současně se říká v § 8, že účetnictví není průkazné, pokud
nebyla provedena inventarizace. Průkaznost účetnictví je jeden z podstatných požadavků
na vedení účetnictví.
Z hlediska vazby na účetní závěrku se řádná inventarizace
váže k řádné účetní závěrce, to
jest ke 31. 12. běžného roku.
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Na základě harmonogramu
zahájí členové inventarizačních komisí inventarizační
práce. Skutečné stavy zjištěné fyzickou nebo dokladovou
inventurou zaznamenávají do
inventarizačních
písemností – inventurních soupisů. Inventurní soupisy jsou jedinou
písemností, kterou zákon o účetnictví definuje. Podle tohoto
zákona jsou inventurní soupisy průkazné účetní záznamy,
jež musí obsahovat podle § 30,
odst. 2, tyto náležitosti:
Takové skutečnosti, aby bylo
možno zjištěný majetek a závazky jednoznačně určit (stav
majetku a závazků)
Podpisový záznam osoby odpovědné za zjištění skutečností
a podpisový záznam osoby odpovědné za provedení inventarizace
Způsob zjišťování skutečných
stavů (fyzická nebo dokladová
inventura)

Dotazy ke správnímu řádu
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2007
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Souhrn usnesení ze zasedání
zastupitelstva kraje č. 8/2006
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Okamžik zahájení a ukončení inventury
Zjištěné skutečné stavy porovnávají inventarizační komise
se stavy účetními a zjišťují
případné inventarizační rozdíly. Rozdíly mohou vzniknout
například špatným účtováním,
evidencí v průběhu roku, nebo
jde opravdu o manko či přebytek. Do sepsání inventarizačního zápisu je potřeba tyto
odchylky upřesnit a v případě
špatného účtování nebo evidence tuto chybu napravit.
Završením prací je inventarizační zápis. Nemá stanovený
obsah, měl by ale obsahovat

ZPRAVODAJ
podstatné skutečnosti jako například:
Druh inventarizovaného majetku a závazku (vyjmenovat)
Způsob zjišťování skutečného stavu – fyzicky, dokladově
Inventarizace provedena ke
dni
Den zahájení a ukončení inventarizace
Složení inventarizační komise
Prohlášení zaměstnanců odpovědných za majetek nebo
závazky (např.: „Prohlašuji, že jsem k datu zahájení inventarizace předal veškeré
doklady k zúčtování. Inventa-

Dotace
na drobné vodohospodářské
ekologické akce
Dotace na drobné vodohospodářské ekologické akce budou
v následujících letech poskytovány v souladu s novelou
„Zásad Zastupitelstva kraje
Vysočina pro poskytování dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce“, které
schválilo dne 26. 9. 2006 zastupitelstvo kraje. Zásady se
týkají poskytování dotací na
výstavbu a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod,
které řeší obce velikosti do
10 000 ekvivalentních obyvatel
(EO). U všech akcí je podmínkou, že předmět žádosti musí
řešit nejméně 100 EO. Dalšími podmínkami jsou, že u obcí
do 500 EO se musí jednat o akci, jež je v mimořádném zájmu
ochrany vod nebo ochrany přírody, u obcí s 3 001–10 000 EO
se musí jednat o spolufinancování podpory poskytnuté z jiných zdrojů ve výši minimálně
10 % nákladů akce. Žadatelem

může být obec nebo svazek
obcí. Odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství
krajského úřadu se předkládají žádosti do 31. ledna a do 31.
července kalendářního roku.
Povinnými přílohami žádosti
jsou mj. projektová dokumentace pro stavební povolení,
pravomocné stavební povolení
a doklady o výsledcích veřejné soutěže k předmětu žádosti.
Žádosti budou následně projednány a vyhodnoceny v hodnoticím výboru, který provede
výběr akcí, u nichž doporučí
výši dotace. Zastupitelstvo kraje bude schvalovat usnesením
výši dotací a jejího příjemce.
Dotace budou poté poskytovány na základě smlouvy.
Radek Zvolánek, odbor lesního a vodního hospodářství
a zemědělství
telefon: 564 602 363, e-mail:
zvolanek.r@kr-vysocina.cz

Výše uvedené zásady včetně příloh najdete na internetových
stránkách Krajského úřadu kraje Vysočina
www.kr-vysocina.cz >
Dokumenty odborů krajského úřadu >
Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství >
Dotace a finanční prostředky v oblasti vodního hospodářství.

rizace byla provedena za mé
účasti.“)
Účetní stav, skutečný stav,
zjištěné inventarizační rozdíly
Vyjádření odpovědných pracovníků k příčinám vzniku inventarizačních rozdílů
Návrh inventarizační komise
na vypořádání rozdílů
Podpisy pracovníka odpovědného za provedení inventarizace, členů inventarizační
komise
Důležitou součástí je rozhodnutí vedoucího organizace
k vypořádání inventarizačních
rozdílů. Inventarizační rozdíly
musí být proúčtovány ještě do
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příslušného roku před uzavřením účetních knih.
Upozorňujeme, že nedílnou
součástí inventarizace jsou
inventury dokladové, součástí je i inventura podrozvahových účtů.
Doporučujeme obcím, kde se
po volbách změnil starosta
nebo účetní, provést inventarizaci za přítomnosti i odstupujícího starosty nebo účetní
obce.
Eva Šuláková, odbor ekonomický
telefon: 564 602 239, e-mail:
sulakova.e@kr-vysocina.cz

V Jihlavě zahájí činnost nové
Integrované operační středisko
Policie ČR
Od 1. ledna 2007 zahájí svoji
činnost v kraji Vysočina nové
Integrované operační středisko (IOS) Policie ČR. Došlo tak
k realizaci koncepce Policejního prezidia ČR v budování
IOS v sídlech vyšších územně
samosprávných celků.
IOS v Jihlavě bude přijímat tísňové volání z celého kraje jak
z pevných linek, tak i od mobilních operátorů, řídit výkon
služby a vykonávat další operační činnosti na území všech
pěti okresů v kraji Vysočina,
a tedy Pelhřimova, Havlíčkova Brodu, Třebíče, Žďáru nad
Sázavou a Jihlavy. Operační střediska Policie ČR, která
byla dosud umístěna na okresních ředitelstvích Policie ČR,
budou personálně přemístěna
do Jihlavy, sídelního města
kraje Vysočina. Technologie,
jež jsou v současné době na
IOS instalovány, představují
technickou špičku zařízení pro
spojení telefonické, radiové
a datové. Umožní komunikaci s ostatními krajskými operačními středisky základních
složek integrovaného záchranného systému – hasičského
záchranného sboru a zdravotnické záchranné služby. Tak
se IOS stane jejich plnohodnotným partnerem v kraji
oproti současnému stavu, kdy

hasiči a záchranka musí komunikovat s pěti okresními
operačními středisky policie,
čímž zákonitě vznikají časové
ztráty v přenosu informací.
Činnost IOS zabezpečí pro
občana výkonnější příjem volání na tísňové číslo 158, které bude obsluhovat speciálně
vyškolený personál, jenž bude
občanovi schopen v závažné
situaci, ve které se nachází,
poradit, jak se zachovat a jak
postupovat. Operační důstojníci budou rovněž mít možnost
určit, odkud je voláno, a tím
urychlit zahájení akce nejbližšími silami policie i částečně
rozpoznat zlomyslné volání.
Zkvalitnění policejní práce lze
spatřit především v tom, že při
mimořádných a krizových situacích bude činnost policie
řízena z jednoho centra a IOS
bude disponovat všemi silami
a prostředky, které se nacházejí na území kraje, což se
v současnosti neděje. Schopnost IOS sledovat automaticky
pozici policejních hlídek v terénu rovněž urychlí jejich operativní nasazení a koordinaci
činnosti při zásahu.
Jan Murárik, odbor sekretariátu hejtmana
telefon 564 602 131 e-mail:
murarik.j@kr-vysocina.cz

číslo 12/2006
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Vysočina v číslech

Na Vysočině je míra kriminality nejnižší
V roce 2005 bylo v kraji Vysočina zjištěno 7 993 trestných činů. V přepočtu na počet obyvatel se tak náš region může pochlubit nejnižší mírou kriminality ze všech krajů České republiky. Meziročně došlo k poklesu počtu trestných činů u většiny krajů, v případě
Vysočiny to bylo o 533 případů.
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Počet trestných činů na 1 000 obyvatel středního stavu v krajích ČR v roce 2004 a 2005

Zdroj dat: Okresy České republiky za rok 2005
2005, ČSÚ Praha, 2006; Demografická ročenka krajů České republiky 1991 až 2005
2005, ČSÚ
Praha, 2006.
Na úrovni nižších územních celků kraje Vysočina bylo v přepočtu na střední stav obyvatel evidováno nejméně trestných činů v okrese
Třebíč. Přesto zde bylo spácháno pět vražd, čili nejvíce v porovnání s ostatními okresy v kraji. Celkově nejhorší situace panuje na Jihlavsku, přesto je zde míra kriminality hluboko pod celostátním průměrem, který ovšem výrazně navyšují extrémní hodnoty za Hlavní
město Prahu. Přestože je po jihlavském okrese druhá nejvyšší míra kriminality na Pelhřimovsku, tak při pohledu na tabulku (viz níže)
v případě tohoto regionu zaujmou velmi nízké počty trestných činů v oblasti hospodářské kriminality, loupeží či vloupání.
Struktura kriminality (počty zjištěných trestných činů) v okresech kraje Vysočina v roce 2005
obecná kriminalita
hospodářská kriminalita
loupeže
vloupání do bytů a rodinných domků
znásilnění
vraždy
trestné činy celkem
počet trestných činů na 1 000 obyvatel
středního stavu

HB

JI

PE

TR

ZR

Vysočina

1 052
247
11
45
3
4
1 455

1 884
244
28
50
2
4
2 255

833
153
7
26
2
–
1 116

1 081
256
16
46
2
5
1 494

1 279
267
14
30
4
–
1 673

6 129
1 167
76
197
13
13
7 993

15,4

20,8

15,5

12,8

Zdroj dat: Okresy České republiky za rok 2005
2005, ČSÚ Praha, 2006.
Václav Novák, odbor regionálního rozvoje, telefon: 564 602 542, e-mail: novak.v@kr-vysocina.cz

14,2

15,7
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Dotazy ke správnímu řádu – 8. část
1. Může správní orgán ustanovit účastníkovi řízení opatrovníka
ještě před zahájením řízení?
V odpovědi na tento dotaz navážeme na problematiku vztahu opatrovníka a doručování veřejnou vyhláškou, která byla předmětem jednoho z předchozích článků publikovaném ve Zpravodaji č. 5/2006.
Situace, kdy vyvstane potřeba ustanovit účastníkovi řízení opatrovníka ještě před zahájením řízení, je aktuální pouze v ojedinělém případě, kdy správní orgán bude zahajovat řízení z moci úřední
s jediným účastníkem, který není znám. Taková situace může nastat například za situace, kdy jediným účastníkem řízení má být
majitel určité nemovitosti, jehož identita není např. s ohledem na probíhající dědické řízení v okamžiku zahajování řízení známa.
S ohledem na skutečnost, že opatrovník má být ustanovován účastníkovi řízení a osoba, se kterou má být řízení zahájeno, není před jeho
zahájením účastníkem, je zřejmé, že před zahájením řízení opatrovníka ustanovit nelze.
Účastníkovi řízení, který není znám a kterému má být v řízení uložena povinnost či odňato právo, musí správní orgán s odkazem na §
32 odst. 2 písm. e) ve spojení s § 32 odst. 3 správního řádu ustanovit
opatrovníka. S ohledem na § 46 odst. 1 správního řádu ale nepřipadá
do úvahy jiný způsob zahájení tohoto řízení než doručení oznámení
o zahájení řízení tomuto neznámému účastníkovi řízení. Z § 34 odst.
2 správního řádu potom vyplývá až na výjimky povinnost doručovat
písemnosti pouze zástupci, kterým je v daném případě opatrovník.
Správní orgán se zde ocitá ve zdánlivě neřešitelné situaci, kdy potřebuje zahájit řízení s jediným neznámým účastníkem, jemuž ze zákona musí ustanovit opatrovníka, a tomu musí doručovat veškeré
písemnosti, přičemž toto řízení může být zahájeno pouze doručením
oznámení o jeho zahájení přímo tomuto neznámému účastníkovi.
Řešení takové situace spočívá v postupu, kdy správní orgán doručí neznámému účastníkovi oznámení o zahájení řízení veřejnou
vyhláškou, ale již v tomto oznámení musí deklarovat svůj úmysl

ustanovit opatrovníka. Tohoto opatrovníka bezprostředně po zahájení řízení svým usnesením ustanoví a veškeré další písemnosti již bude doručovat jemu. Vzhledem k samostatné povaze § 25
odst. 1 správního řádu bude nutné doručovat písemnosti účastníkovi
řízení i veřejnou vyhláškou. Ovšem s ohledem na dikci ustanovení
§ 34 odst. 2 správního řádu nebude mít doručení veřejnou vyhláškou
účinky pro běh lhůt – bude mít pouze pořádkový charakter.
2. Pravidla pro určování konce lhůty při doručování
a) lhůta při fikci doručení
§ 24 odst. 1 správního řádu stanovuje tzv. fikci doručení v případě,
že adresát nebyl zastižen v místě doručení a písemnost byla uložena:
jestliže si adresát uloženou písemnost nevyzvedne ve lhůtě 10 dnů
ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, písemnost se považuje za
doručenou posledním dnem této lhůty. S ohledem na skutečnost, že
vyzvednutí písemnosti je třeba považovat za úkon účastníka řízení,
jakož i s přihlédnutím k dosavadní judikatuře dopadající na institut
náhradního doručení tak, jak byl upraven ve starém správním řádu,
lze konstatovat, že na běh této desetidenní lhůty se vztahuje pravidlo obsažené v § 40 odst. 1 písm. c) správního řádu. Připadne-li tedy konec této lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, posouvá se
její poslední den na nejbližší příští pracovní den.
b) lhůta při doručování veřejnou vyhláškou
Naproti tomu konec patnáctidenní lhůty
lhůty, po kterou má být podle §
25 odst. 2 správního řádu vyvěšena písemnost, jež se doručuje veřejnou vyhláškou, není vázán na žádný úkon účastníka řízení, takže
lze konstatovat, že pravidlo obsažené v § 40 odst. 1 písm. c) správního řádu se v tomto případě neuplatní. Pokud tedy 15. den zveřejnění
na úřední desce připadne např. na sobotu, neposouvá se konec této
lhůty na pondělí a účinky doručení nastávají již v sobotu.
David Marek,
Marek oddělení správních činností
telefon: 564 602 183, e-mail: marek.d@kr-vysocina.cz

Odbor dopravy a silničního hospodářství
Organizační změna u příspěvkových organizací SÚS v kraji Vysočina
Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém jednání dne 26. 9. 2006
schválilo záměr zřízení jedné příspěvkové organizace na úseku
správy a údržby komunikací kraje Vysočina k 1. 1. 2007. Následně na jednání dne 7. 11. 2006 pak zastupitelstvo kraje Vysočina
rozhodlo o sloučení Správy a údržby silnic Jihlava se správami
a údržbami silnic Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad
Sázavou. Dále zastupitelstvo v tomto smyslu schválilo dodatek zřizovací listiny Správy a údržby silnic Jihlava. V praxi to znamená,
že od 1. 1. 2007 vznikne sloučením stávajících pěti příspěvkových
organizací jedna příspěvková organizace s názvem Krajská správa
a údržba silnic Vysočiny se sídlem v Jihlavě (ve stávajících prostorách) na adrese Kosovská 16, 586 01 Jihlava.
Tato změna byla uskutečněna na základě analýzy současného
systému s cílem celkového zvýšení efektivnosti procesů správy
a údržby silnic II. a III. tříd ve vlastnictví kraje Vysočina. Vznikem
jedné příspěvkové organizace bude umožněno důsledněji oddělit
správní činnosti od výrobních, zavést jednotné řízení technicko-správních a ekonomických činností, prohloubit komplexní pojetí
údržby komunikací z pozice celého kraje a sjednotit koncepci rozvoje krajské silniční sítě.

Pro nadcházející zimní období 2006/2007 jsou zpracovány tzv.
Zimní operační plány, pro které Ministerstvo dopravy ČR dne
26. října 2006 vydalo Schvalovací doložky. Zimní operační plány
jsou závazným dokumentem pro provádění zimní údržby a sloučení organizací na úseku správy a údržby silnic nebude mít žádný
vliv na provádění zimní údržby 2006/2007.
Na každé správě a údržbě silnic je v zimním období zajištěna nepřetržitá dispečerská služba s následujícím telefonickým spojením:
Okres Havlíčkův Brod
telefon 569 424 591
Okres Jihlava
telefon 567 117 117
Okres Pelhřimov
telefon 565 323 768
Okres Třebíč
telefon 568 839 800 (–01, –02)
Okres Žďár nad Sázavou telefon 566 692 070 (–71)
Od 1. 1. 2007 bude zřízeno Centrální dispečerské pracoviště na
Správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci v Jihlavě,
Kosovská 16, telefon 567 117 117
117.
Ladislav Staněk,
Staněk odbor dopravy a silničního hospodářství
telefon: 564 602 235, e-mail: stanek.l@kr-vysocina.cz
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Výsledky soutěže „My třídíme nejlépe“
V rámci Krajské komunikační
kampaně k problematice třídění odpadů proběhla soutěž obcí
„My třídíme nejlépe“. Do soutěže byly automaticky zařazeny
všechny obce, které jsou zapojeny do systému Eko-kom.
Soutěžící obce se pro účely
soutěže rozdělily podle počtu
obyvatel do čtyř velikostních
kategorií. Hodnocena byla výtěžnost odděleného sběru vyu-

žitelných komunálních odpadů
v kilogramech na obyvatele za
období IV. čtvrtletí roku 2005
a I., II., III. čtvrtletí roku 2006.
Data poskytla společnost EKO-KOM, a. s., ze čtvrtletních písemných výkazů o vytříděném,
využitém a odstraněném množství a druzích komunálního odpadu zasílaných jednotlivými
obcemi. Výsledky soutěže shrnuje tabulka.

Nejlépe třídící obce získaly dárkové šeky na nákup kontejnerů
na tříděný odpad a upomínkové
předměty na slavnostním ukončení kampaně, které proběhlo na
Krajském úřadu kraje Vysočina
dne 23. listopadu 2006. O průběhu soutěže byly obce informovány dopisem. Výsledky lze
také nalézt na www.tridimevysocina.cz/soutez-obci. Starostové všech obcí kraje obdrží

CD s články a rozhovory o třídění, které budou moci použít
ve svých obecních zpravodajích
či radničních listech.
Realizátorem kampaně byl Fi
Konsult s. r. o., Praha. Kontaktní
osobou je Milan Tomík, mtomik@fikonsult.com.
Eva Navrátilová,
Navrátilová odbor životního prostředí
telefon 564 602 522 e-mail:
navratilova.e@kr-vysocina.cz

Výsledky soutěže obcí Vysočiny „My třídíme nejlépe“ pro rok 2006
Velikost obce

obce do 499 obyv.

počet zapoj. obcí

479

kg/obyv.

obce 500–1 999 obyv.

kg/obyv.

obce 2–10 tis. obyv.

124

kg/obyv.

obce nad 10 tis. obyv.

23

kg/obyv.

8

tříděná komodita
PLAST
1. místo

Lány(okr. HB)

32,90 kg Nové Veselí (okr. ZR)

22,79 kg

Velká Bíteš

24,19 kg

Žďár nad Sázavou

7,34 kg

2. místo

Kuklík (okr. ZR)

26,42 kg Sněžné (okr. ZR)

16,54 kg

Ždírec n. Doubravou

14,15 kg

Nové Město na Moravě

7,04 kg

3. místo

Karlov (okr. ZR)

24,29 kg Dobronín (okr. JI)

14,52 kg

Luka nad Jihlavou

14,01 kg

Velké Meziříčí

6,51 kg

PAPÍR
1. místo

Kojatín (okr. TR)

54,04 kg Dobronín (okr. JI)

25,36 kg

Velká Bíteš

46,64 kg

Žďár nad Sázavou

32,59 kg

2. místo

Valdíkov (okr. TR)

51,85 kg Krucemburk (okr. HB)

21,16 kg

Kamenice nad Lipou

25,09 kg

Havlíčkův Brod

20,26 kg

3. místo

Vysoká Lhota (PE)

42,68 kg Stařeč (okr. TR)

19,95 kg

Polná

22,99 kg

Jihlava

19,62 kg

25,64 kg

Luka nad Jihlavou

18,96 kg

Nové Město na Moravě

14,35 kg

22,22 kg

Velká Bíteš

15,38 kg

Velké Meziříčí

11,01 kg

21,45 kg

Ždírec n. Doubravou

14,66 kg

Pelhřimov

10,01 kg

SKLO
1. místo

Křešín (okr. PE)

54,01 kg Sněžné (okr. ZR)

2. místo

Vysoká Lhota (PE)

47,97 kg

3. místo

Karlov (okr. ZR)

46,06 kg Štoky (okr. HB)

Lipnice n. Sázavou
(HB)

CELKEM
1. místo

Vysoká Lhota (PE)

110,20 kg Dobronín (okr. JI)

57,42 kg

Velká Bíteš

86,21 kg

Žďár nad Sázavou

49,02 kg

2. místo

Valdíkov (okr. TR)

104,33 kg Krucemburk (okr. HB)

54,98 kg

Luka nad Jihlavou

55,32 kg

Nové Město na Moravě

38,13 kg

3. místo

Kuklík (okr. ZR)

51,89 kg

Polná

46,48 kg

Havlíčkův Brod

33,40 kg

95,69 kg Sněžné (okr. ZR)

Nové grantové programy z Fondu Vysočiny
Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém zasedání dne 7. 11. 2006 vyhlásilo tři nové grantové programy
z Fondu Vysočiny zaměřené na zvýšení dostupnosti internetu a bezpečnosti informačních systémů veřejné správy a podporu kulturních akcí v oblasti neprofesionálního umění. Níže je uveden výčet vyhlášených grantových programů a kontakt na odbory krajského úřadu, v jejichž gesci jsou programy
realizovány:
Metropolitní sítě VI – 1 250 000 Kč – program na podporu komunikační infrastruktury orgánů veřejné správy (odbor informatiky, Ing. Martina Rojková, tel.: 564 602 341, rojkova.m@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 30. 11. 2006
Bezpečnost ICT II – 300 000 Kč – program na podporu rozvoje bezpečnosti informačního systému veřejné správy a komunikační infrastruktury (odbor informatiky, Ing. Martina Rojková, tel.: 564 602 341, rojkova.m@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 30. 11. 2006
Regionální kultura VI. – 2 000 000 Kč – program na podporu kulturních akcí v oblasti neprofesionálního umění (odbor kultury a památkové péče, PhDr. Katina Lisá, tel.: 564 602 249, lisa.k@kr-vysocina.cz; Jaroslava Panáčková, tel.: 564 602 296, panackova.j@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 8. 1. 2007
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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Daňové příjmy obcí v roce 2007
Nejvýznamnějším zdrojem
rozpočtů obcí jsou jejich daňové příjmy. Zákon č. 243/
2000 Sb., , o rozpočtovém určení daní, v § 4 hovoří o tom,
které daňové příjmy náležejí obcím, a zároveň i určuje
procentní podíl na sdílených
daních a způsob výpočtu daňových příjmů pro jednotlivé
obce. Podíl jednotlivých obcí
na sdílených daních je pro rok

2007 stanoven ve vyhlášce
MF č. 426/2006 Sb.
V přiložené tabulce „Vývoj daňových příjmů obcí“ jsou uvedeny odhady Ministerstva financí
ČR. Z této tabulky vyplývá, že
odhad výnosu jednotlivých daní
pro rozpočet roku 2006 nebyl příliš přesný, a to zejména
u daně z příjmů fyzických osob
z podnikání. Je zřejmé, že dopady novel daňových zákonů,

především společného zdanění
manželů a možnosti uplatnění
nákladů paušálními částkami,
byly nakonec podstatně vyšší,
než se předpokládalo. Výpadek
těchto příjmů byl však nahrazen příznivým vyšším výnosem daně z příjmů právnických
osob, takže se očekává, že výnosy obcí celkem budou za rok
2006 splněny (překročení o cca
1,4 mld. Kč). V návrhu státního

rozpočtu na rok 2007 je počítáno s dalším nárůstem daňových
příjmů obcí celkem o necelých
5 % oproti očekávané skutečnosti za rok 2006. Větší dynamiku
očekává MF zejména u výnosu
DPH a daně z příjmů ze závislé
činnosti.
Anna Krištofová, odbor
ekonomický
telefon: 564 602 232, e-mail:
kristofova.a@kr-vysocina.cz

Vývoj daňových příjmů obcí v mil. Kč
Predikce na rok
2006*

Druh daně

Očekávaná
skutečnost 2006

Predikce na rok
2007

Index Predikce 2007
/očekávaná
skutečnost 2006

Daň z přidané hodnoty

45 800

45 200

47 800

105,75 %

Daň z příjmů právnických osob celkem

31 500

35 800

37 200

103,91 %

z toho: daň z příjmů právnických osob

25 700

30 100

31 400

104,32 %

5 800

5 700

5 800

101,75 %

36 600

34 100

36 100

105,87 %

1 300

1 400

1 500

107,14 %

11 900

7 700

7 800

101,30 %

3 500

2 200

2 300

104,55 %

8 400

5 500

5 500

100,00 %

Daň ze závislé činnosti celkem

23 400

25 000

26 800

107,20 %

z toho: daň ze závislé činnosti – sdílená část

21 800

23 300

25 000

107,30 %

1 600

1 700

1 800

105,88 %

Daň z nemovitostí

5 100

5 300

5 400

101,89 %

Správní a místní poplatky

5 900

5 900

5 900

100,00 %

Ostatní příjmy

5 100

5 100

5 200

101,96 %

130 000

131 400

137 600

104,72 %

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 – 1,5 % motivace

DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM
*

dle schváleného zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2006

Informace

Novinky ve Sbírce zákonů
Volby do Parlamentu ČR
V částce 158/2006 Sbírky zákonů vydané dne 6. 11. 2006 byl
publikován pod č. 480 zákon, kterým se mění zákon č. 247/
1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů. Novelou dochází ke zvýšení počtu kandidátů, kterým je možno dát při volbách do Poslanecké sněmovny přednostní hlasy. Mění se rovněž hranice podílu přednostních
hlasů, při jejímž dosažení získá kandidát mandát přednostně.
Zákon je účinný dnem vyhlášení.

Zrušení některých ustanovení zákona č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních
a o změně některých zákonů
V částce 158/2006 Sbírky zákonů vydané dne 6. 11. 2006 byl publikován pod č. 483 Nález Ústavního soudu, kterým dochází ke
zrušení § 34 odst. 2 věty druhé a věty třetí, § 34 odst. 3 písm. a),
§ 34 odst. 6, § 40 a přílohy k zákonu č. 245/2006 Sb., o veřejných
neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů.
David Marek, oddělení správních činností
telefon: 564 602 183, e-mail: marek.d@kr-vysocina.cz
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Novinky v územním plánování a stavebním řádu podle nového
stavebního zákona od 1. ledna 2007 – 3. část
INFORMACE PRO OBCE S PŮSOBNOSTÍ DLE § 124 STAVEBNÍHO ZÁKONA
Některé obce vykonávají částečnou působnost stavebních úřadů
tím, že např. vydávají souhlasy k ohlášeným drobným stavbám,
přijímají ohlášení k odstranění drobných staveb, povolují stavební
úpravy jednoduchých staveb apod. Tuto činnost vykonávají buď
obecní úřady, nebo delegovaně komise výstavby.
Tato jejich působnost je dána ustanovením § 124 zákona č. 50/
1976 Sb., v platném znění (stavební zákon), a byla na ně v minulosti přenesena bývalými okresními úřady.
V roce 2006 byl pod č. 183/2006 Sb. vydán nový stavební zákon,
který bude účinný od 1. 1. 2007. Tento nový stavební zákon od
data své účinnosti ruší v současnosti platný zákon č. 50/1976 Sb.
Vzhledem k tomu, že v novém stavebním zákoně č. 183/2006 Sb.
již není ustanovení o možnosti přenést na obce částečnou působnost stavebního úřadu, tato pravomoc obcí skončí a obce nebudou
od 1. 1. 2007 tuto činnost vykonávat.
Řízení, která budou u těchto obcí k uvedenému datu neukončená, obec předá příslušnému stavebnímu úřadu, jenž je podle ust. §
190 odst. 4 nového stavebního zákona č. 183/2006 Sb. dokončí.
Nová právní úprava však nezakládá nutnost rušit komise výstavby. Pokud komise výstavby budou pro obec nadále pracovat, nebudou již disponovat kompetencí ve smyslu § 124 zák. č. 50/1976
Sb. Současně nebude třeba zajistit pro další činnost komise osobu se zvláštní odbornou způsobilostí pro výkon přenesené působnosti.
Lubomír Svoboda, odbor územního plánování a stavebního
řádu
telefon: 564 602 199, e-mail: svoboda.l@kr-vysocina.cz

Krajský úřad oceněn
v oblasti kvality
Na slavnostním večeru konaném 13. listopadu v Paláci
Žofín u příležitosti vyhlášení
výsledků Národní ceny ČR za
jakost převzal hejtman kraje
Vysočina Miloš Vystrčil cenu
pro krajský úřad „Ocenění
zlepšení výkonnosti organizace, hodnocení podle modelu
CAF ročníku 2006“. Krajský
úřad přihlásil aplikaci modelu
CAF do soutěže Národní cena
ČR za jakost v sektoru veřejná správa.
Již od roku 2004 se úřad soustavně věnuje oblasti hodnocení kvality ve výkonu veřejné
správy. Jako vhodný nástroj
pro hodnocení a získávání
podkladů pro další zlepšování
zvolil model CAF (Common
Assessment Framework). Zá-

kladním přístupem tohoto modelu je hodnocení vytvořených
předpokladů a dosažených výsledků v oblastech, které mají
souvislost s výkonem organizace a vliv na něj. V definované struktuře devíti kritérií
pomáhá definovat silné a slabé
stránky ve vykonávaných činnostech, a především příležitosti pro zlepšování. Následně
zpracovaným a realizovaným
akčním plánem pak uplatňuje
přístup stálého zlepšování.
Získané ocenění je dobrou vizitkou práce krajského úřadu
i výzvou k dalším aktivitám
v oblasti kvality.
Miroslav Březina, zástupce
ředitele krajského úřadu
telefon 564 602 344, e-mail:
brezina.m@kr-vysocina.cz

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ OBCE
Nový stavební zákon umožní obcím, které nemají svůj územní plán obce, vymezit si zastavěné území obce. Zastavěné území
obce zahrnuje pozemky v intravilánu obce, vymezené k 1. 9. 1966
a vyznačené v katastru nemovitostí, a pozemky vně intravilánu,
a to: zastavěné stavební pozemky, stavební proluky, pozemní komunikace, ze kterých jsou vjezdy na ostatní pozemky zastavěného
území, veřejná prostranství sloužící k obecnému užívání, a to bez
ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru, a další pozemky, jež jsou
obklopeny ostatními pozemky zastavěného území, s výjimkou vinic, chmelnic a zahradnictví.
Hlavním významem vymezení zastavěného území je ochrana nezastavěného území před jeho neodůvodněnou přeměnou na území zastavěné, k hospodárnému využívání zastavěného území,
k ochraně nezastavitelných pozemků uvnitř zastavěného území
a k rozlišení pozemků s rozdílnou hodnotou pro účely následného stanovení daně z nemovitosti. Do doby vydání územního plánu obce bude mít obec nástroj na lepší ochranu svých územních
zájmů.
Pro obec pořídí vymezení zastavěného území úřad územního plánování (ORP III.) a předá jej obci. Zastavěné území vydává formou
opatření obecné povahy rada obce v přenesené působnosti (kde se
rada obce nevolí, rozhoduje zastupitelstvo obce). Celková doba pro
vydání zastavěného území by nemusela přesáhnout cca 3 měsíce.
Ve vymezeném zastavěném území může stavební úřad rozhodovat
ve zjednodušeném územním řízení.
Petr Průža, odbor územního plánování a stavebního řádu
telefon: 564 602 211, e-mail: pruza.p@kr-vysocina.cz

Informace
Termíny jednání Rady kraje Vysočina

Rada kraje č. 37/2006 – 19. prosince 2006
Rada kraje č. 1/2006 – 9. ledna 2007
Rada kraje č. 2/2006 – 16. ledna 2007
Rada kraje č. 3/2006 – 23. ledna 2007
Rada kraje č. 4/2006 – 30. ledna 2007

Termíny jednání Zastupitelstva kraje Vysočina

Zastupitelstvo kraje Vysočina č. 9/2006 – 12. prosince 2006
Zastupitelstvo kraje Vysočina č. 1/2007 – 13. února 2007
Zastupitelstvo kraje Vysočina č. 2/2007 – 27. března 2007

Ostatní akce pořádané krajem Vysočina

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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Termínový kalendář
…termíny, které byste určitě neměli přehlédnout
Vážení čtenáři,
vydání Zpravodaje, které právě držíte v ruce, obsahuje
zbrusu novou rubriku. Cílem
této rubriky je především pomoc starostům obcí. S prací
starostů souvisí řada zákon-

Leden 2007
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Březen 2007
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Aktuální termínový kalendář,
jenž obsahuje bližší podrobnosti k uvedeným termínům, nejdete
na internetových stránkách kraje
Vysočina
www.kr-vysocina.cz
> Servis pro obce.

rozhodla nabízet vám v průběhu roku rubriku, která obsahuje přehled těch nejdůležitějších
termínů spojených s vaší prací.
Samozřejmě rubriku je třeba
chápat pouze jako pomůcku –
nemůže postihnout úplně vše.
Tato pomůcka obsahuje obec-

ně platné informace bez toho,
abychom se snažili postihnout
specifika konkrétní obce.
Doufáme, že vám přehled důležitých termínů pomůže. Pokud
budete mít jakékoliv připomínky, neváhejte obrátit se na redakční radu Zpravodaje.

15. leden
přestupky – zaslat na krajský úřad vvýkaz
ýkaz o přestupcích projednaných orgány místní správy za
předchozí kalendářní rok
25. leden
pokutové bloky – zaslat na krajský úřad celkové vyúčtování pokutových bloků a peněz za
předchozí kalendářní rok
31. leden
přezkum hospodaření – při zadání služby o provedení přezkoumání auditorem uzavřít s ním
smlouvu dle zákona o auditorech, tuto skutečnost oznámit krajskému úřadu
výherní hrací přístroje – zaslat na krajský úřad vyúčtování známek VHP za předchozí kalendářní
rok

Únor 2007

Čt

ných i jiných povinností, na
které se váží konkrétní termíny. Orientace v těchto povinnostech není snadná především
pro ty z vás, kteří se ve funkci starosty ocitli nově po letošních komunálních volbách.
Proto se redakce Zpravodaje

únor
rozpočet – zpracování podkladů pro státní závěrečný účet
rozpočet – zpracování finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem
15. únor
odpady – obec podává hlášení o produkci a nakládání s odpady, o nakládání s komunálním
odpadem za předchozí kalendářní rok
odpady – obec nebo provozovatel skládky zasílá údaje o stavu vytvořené rezervy na skládce
k 31. prosinci předcházejícího roku
znečišťování ovzduší – poslat krajskému úřadu oznámení o stanovení poplatku za znečišťování
ovzduší velkého nebo zvláště velkého zdroje znečišťování ovzduší
podzemní vody – obec jako odběratel předkládá ČIŽP poplatkové přiznání za skutečný odběr
podzemní vody za předchozí kalendářní rok
odpadní vody – obec jako znečišťovatel předkládá ČIŽP poplatkové přiznání za vypouštění
odpadních vod za předchozí kalendářní rok
finanční kontrola – odeslat roční zprávu o výsledcích finančních kontrol
28. únor
matriky – matriční úřad obce III. stupně poslat na krajský úřad sbírku listin
lesy – vlastník lesa, který je povinen hospodařit podle lesního hospodářského plánu, předkládá
krajskému úřadu návrh plánu ke schválení do 60 dnů po skončení platnosti předchozího plánu
vodovody – vlastník vodovodu nebo kanalizace je povinen předávat příslušnému obecnímu
úřadu vybrané údaje z majetkové evidence vodovodů a kanalizací a z jejich provozní evidence
vodoprávnímu úřadu za předchozí kalendářní rok
1. březen
zákon o svobodném přístupu k informacím – zpracování a zveřejnění výroční zprávy
31. březen
vodovody – na krajský úřad předat celkové výsledky z prováděných odběrů vzorků surové vody
v místech odběru a z provádění jejich rozborů za předchozí kalendářní rok
lesy – vlastník lesa předá orgánu státní správy lesů obecního úřadu obce ROP souhrnné údaje lesní
hospodářské evidence o plnění závazných ustanovení plánů a evidenci o provedené obnově lesa
v jednotlivých porostech za předchozí kalendářní rok

číslo 12/2006
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Rodinné pasy
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 v České republice připojil k Jihomoravskému kraji, kde
Rodinné pasy fungují od počátku tohoto roku.
Komu je Rodinný pas určen?
Projekt „Rodinné pasy“ je založen na systému poskytování
slev v komerční i nekomerční
sféře pro rodiny s alespoň jedním dítětem do 18 let. Do systému lze zařadit i rodiny, kde
vyrůstá dítě v náhradní rodinné péči. Kraj Vysočina tímto
projektem podporuje rozvoj
kvalitního rodinného života
a podnětného výchovného prostředí pro děti. Realizace projektu by měla současně přispět
k podpoře podnikání, obchodu
a služeb v kraji Vysočina.
Rodinný pas vám doručíme
až domů
Na základě přihlášky budou
každé rodině zaslány dva Rodinné pasy v podobě plastových karet (oba rodiče žijí ve
společné domácnosti). V případě samoživitelů dostane rodina kartu jednu. Karty jsou
nepřenosné. Zásilka dále obsahuje průvodní dopis a katalog
s výběrem nejzajímavějších
poskytovatelů slev.

Kde můžete Rodinný pas využít?
Snahou kraje Vysočina je podpořit co nejširší nabídku poskytovaných slev v oblasti kultury,
volnočasových aktivit, nákupů (např. oděvy, elektronika,
sportovní potřeby, hračky, atd.)
a ostatních služeb (restaurace,
ubytování, dovolené, atd.) v celé České republice, na Slovensku
a v Dolním Rakousku. Počet firem napojených do slevového
systému se bude postupně rozšiřovat a kraj Vysočina se bude
o tento trend aktivně zasazovat.
Rodinné pasy ve slevovém systému Sphere card
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. 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, které budou
k dispozici na městských úřadech a dalších místech.
Jak lze získat zdarma Rodinný pas?
registrací na internetu přímo
do databáze na www.rodinnepasy.cz
zasláním vyplněného registračního kuponu na adresu:

Krajský úřad kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, heslo na obálce „Rodinné
pasy“.
Zaměstnavatelé mohou také
hromadně registrovat rodiny
svých zaměstnanců.
Formulář je ke stažení na
www.rodinnepasy.cz.
Fyzické přihlášky (žádost
o registraci) jsou k dispozici
na krajském úřadu, obecních
úřadech, na této stránce a na
www.rodinnepasy.cz.
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Odbor lesního a vodního
hospodářství a zemědělství

Zákon o vodovodech a kanalizacích
Informace k zákonu č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů
(zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších
předpisů.
Zákonem o vodovodech a kanalizacích jsou obcím jako
vlastníkům vodovodů a kanalizací uloženy povinnosti:
Zajistit na své náklady průběžné vedení majetkové evidence
svých vodovodů a kanalizací a na své náklady zajistit průběžné vedení provozní evidence, kterou tvoří záznamy o zdrojích
povrchových a podzemních vod využívaných jako voda dodávaná vodovody, výkresová dokumentace vodovodu nebo kanalizace, nákladové listy, cenové kalkulace, plán kontrol jakosti vod
v průběhu výroby pitné vody, plán kontrol míry znečištění odpadních vod, provozní deník a provozní řády.
Vybrané údaje z majetkové evidence vodovodů a kanalizací a z jejich provozní evidence, stanovené prováděcím právním předpisem, je vlastník vodovodu nebo kanalizace povinen
bezplatně předávat vodoprávnímu úřadu obce s rozšířenou působností, a to každoročně vždy do 28. února za předcházející
kalendářní rok.
Osoba, která hodlá provozovat vodovod nebo kanalizaci, požádá krajský úřad o vydání povolení k provozování vodovodu

Nabídka pomoci
pro uprchlíky a cizince
Krajský úřad kraje Vysočina
byl požádán Organizací pro
pomoc uprchlíkům Praha o informování veřejnosti ve věci
realizace projektu na pomoc
uprchlíkům a cizincům.
Organizace pro pomoc uprchlíkům je nevládní nezisková
organizace, která se zabývá
právní, sociální a psychologickou pomocí uprchlíkům a ostatním cizincům na území ČR. Ve
své činnosti věnuje zvýšenou
pozornost ohroženým skupinám mezi uprchlíky a cizinci,
a tedy dětem, ženám, osobám
nemocným a postiženým.
Od listopadu letošního roku
realizuje projekt na zvýšení
legální zaměstnanosti cizinců
ve vybraných krajích, jejich
udržení se na trhu práce a celkově úspěšné integrace do společnosti. Mezi kraje, kde bude
vybudována mobilní poradna

pro cizince, byl zařazen i kraj
Vysočina. V rámci projektu
budou pracovníci Organizace
pro pomoc uprchlíkům dojíždět do kraje Vysočina a poskytovat pomoc, která bude mimo
jiné zahrnovat orientaci v pracovně-právních
předpisech,
komunikaci s potenciálními
zaměstnavateli, vyhledávání
zaměstnání, vyhledávání možností vzdělávání apod. Cílem
projektu je i dobrovolnická
činnost prováděná ve prospěch
cizinců místními obyvateli.
Případné podrobnější informace o činnosti Organizace pro
pomoc uprchlíkům a realizaci
projektu najdete na webových
stránkách www.opu.cz.
Josef Pokorný, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 564 602 164, e-mail:
pokorny.josef@kr-vysocina.cz

nebo kanalizace. Krajský úřad vydá povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace na základě žádosti, jež obsahuje doklady předepsané zákonem.
Vlastník vodovodu nebo kanalizace je povinen uzavřít písemnou smlouvu o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod
s odběratelem.
Zpracovat a realizovat plán financování obnovy vodovodů
a kanalizací, a to na dobu nejméně 10 let, který musí být zpracován nejpozději do 31. prosince 2008.
Vlastník vodovodu nebo kanalizace je povinen každoročně
nejpozději do 30. června kalendářního roku zveřejnit úplné informace o celkovém vyúčtování všech položek výpočtu ceny
podle cenových předpisů pro vodné a stočné v předchozím kalendářním roce. Vyúčtování musí vlastník vodovodu nebo kanalizace ve stejném termínu zaslat Ministerstvu zemědělství.
Novelou zákona o vodovodech a kanalizacích byl do zákona o vodovodech a kanalizacích zaveden institutu přestupků
a správních deliktů za neplnění výše uvedených povinností.
Iva Olšanová, odbor lesního a vodlního hospodářství a zemědělství
telefon: 564 602 266, e-mail: olsanova.i@kr-vysocina.cz

Informace

Internetové stránky
kraje Vysočina
Internetové stránky kraje Vysočina vám přinášejí nejen informace z jednotlivých odborů Krajského úřadu kraje Vysočina,
podkladové materiály a zápisy z jednání rady a zastupitelsva,
ale i například kompletní archiv všech čísel Zpravodaje.
Titulní stránka www.kr-vysocina.cz vám nabízí kromě aktuálních
tiskových zpráv také rozcestník pro Servisní a Tematické stránky,
základní nabídku důležitých stránek (Dokumenty odborů krajského
úřadu, Úřední deska, Veřejné zakázky, ePodatelna, Koncepční materiály…), anketní otázku, diskuzní téma „Vaše názory a připomínky
k práci krajského úřadu“, přehled nejnovějších dokumentů a s příchodem podzimu i aktuální dopravní informace z Vysočiny.
Pro ulehčení orientace v informacích důležitých pro obce slouží servisní stránka Servis pro obce. Jejím cílem je soustřeďovat to nejdůležitější a to nejaktuálnější na jednom místě. Mimo jiné zde najdete
odkazy na Metodickou pomoc, Právní předpisy kraje a Zpravodaj.
Zpravodaj
Pro rychlou orientaci na webu lze použít mapu stránek nebo pro vyhledání konkrétního dokumentu podrobné vyhledávání – oba odkazy jsou v bloku Informace na titulní stránce.
Václav Brabec,
Brabec odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 564 602 314, e-mail: brabec.v@kr-vysocina.cz
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www.kr-vysocina.cz

www.kr-vysocina.cz
> Servis pro obce

www.kr-vysocina.cz
> Téma Zpravodaj

Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství
kraje Vysočina za rok 2005
Dle § 43 zákona č. 185/2001
Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, kraj v samostatné působnosti zpracoval
a schválil plán odpadového
hospodářství kraje pro jím
spravované území. Plán odpadového hospodářství kraje
Vysočina byl schválen Zastupitelstvem kraje Vysočina dne
27. 7. 2004. Závaznou část
Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina (POH KV)
vyhlásil kraj obecně závaznou
vyhláškou kraje. Obecně závazná vyhláška kraje byla zveřejněna ve Věstníku kraje dne
10. 8. 2004.

Účelem POH KV je stanovit optimální způsob dosažení souladu
s požadavky právních předpisů
ČR a EU v oblasti odpadového hospodářství na území kraje
Vysočina a s tím spojené ekonomické dopady.
Ve smyslu § 43 odst. 11 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
v platném znění, bylo provedeno
vyhodnocení plnění POH KV
za rok 2005. Vyhodnocení provedla na základě smlouvy firma
ISES, s. r. o. Cílem vyhodnocení
POH KV bylo zjistit stav plnění
cílů stanovených v závazné části POH v roce 2005. Vyhodnocení plnění cílů POH KV bylo

provedeno v souladu s požadavky zákona o odpadech č. 185/
2001 Sb., v platném znění, a dle
zpracované metodiky pro vyhodnocení plnění cílů POH ČR
zpracované MŽP.
K vyhodnocení plnění cílů POH
KV byla použita dostupná data
a informace o produkci a způsobech nakládání s odpady na
území kraje Vysočina. Část údajů nutných pro plnohodnotné vyhodnocení některých indikátorů
na úrovni kraje nebyla k dispozici. Jedná se především o data
o zpětném odběru vybraných
výrobků. Takovéto indikátory
proto nebyly vyhodnocovány.

Z vyhodnocení je zřetelný
trend vedoucí k využívání některých odpadů. Na druhé straně je alarmující stále narůstající
dovoz komunálních odpadů za
účelem jejich skládkování. Dále
je zřejmá potřeba dovybavení
území kraje technologickými
zařízeními pro nakládání s odpady, aby bylo reálné v požadovaném časovém horizontu plnit
cíle stanovené v POH KV, POH
ČR a v platné legislativě.
Kraj Vysočina jak z vlastních
prostředků, tak ve spolupráci
se společností EKO-KOM, a. s.,
podporuje rozvoj infrastruktury a technického vybavení úze-
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mí systémem grantů například
na předrealizační přípravu staveb na zpracování bioodpadů,
na rozšíření sítě sběrných nádob, na separované komodity
a na rozšíření sběrných dvorů.
Velká pozornost je také věnována výchově a vzdělávání občanů. Na území kraje pobíhá
ve spolupráci se společností
EKO-KOM mediální kampaň
zaměřená na podporu separace
odpadů. Ekologickou výchovu
podporuje kraj formou vyhlašovaných grantových programů. Pracovníci krajského úřadu
poskytují odbornou pomoc při
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zpracovávání žádostí o finanční podporu z evropských fondů
pro projekty zaměřené na rozvoj území kraje Vysočina.
V závěru hodnocení bylo připomenuto, že zodpovědnost
za odpady a nakládání s nimi má původce a kraj nemá
právo zasahovat do samostatné působnosti a práv původců.
V případě iniciativy ze strany
původců (obcí) a zájmu o realizaci integrovaných projektů
nakládání s komunálními odpady, které budou zahrnovat
území převážné většiny kraje,
by kraj mohl zvážit jejich vý-

raznější podporu. Ze strany původců je z hlediska nakládání
s komunálními odpady a plnění
cílů POH v tomto směru taktéž
možná spolupráce se sousedními kraji (zejména Jihočeským,
Pardubickým, Jihomoravským)
a zařízeními, která jsou na jejich území provozována. Kraj
Vysočina v tomto směru nemá
žádnou smlouvu uzavřenu.
POH KV v závazné části stanovuje 35 strategických cílů a dále určuje zásady pro vytváření
jednotné a přiměřené sítě zařízení k nakládání s odpady. Ze
35 cílů jich je 17 plněno bez

výhrad, 6 s výhradami a plnění jednoho cíle se nedaří vůbec.
Jedenáct cílů nebylo hodnoceno, jelikož na úrovni kraje není
dostatek informací pro jejich
přesné vyhodnocení. Jedná se
především o údaje o zpětném
odběru vybraných výrobků.
Více informací o vyhodnocení
plnění Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina je
k dispozici na webových stránkách kraje Vysočina.
Pavla Bendová, odbor životního prostředí,
telefon: 564 602 515, e-mail:
bendova.p@kr-vysocina

Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva kraje
č. 8/2006 konaného dne 7. 11. 2006
Usnesení 0473/08/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 7. 11. 2006
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0474/08/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje stanoví 1. 11. 2006 jako
den, od kterého se poskytuje odměna Zdeňce Markové, novému neuvolněnému
členu zastupitelstva kraje.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 7. 11. 2006
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0475/08/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje volí Ing. Tomáše Havlíka,
Jana Slámečku ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 8/2006.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 7. 11. 2006
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0476/08/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ schválit Zásady zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu
kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny dle materiálu ZK08-2006-43, př. 1 ■ schválit vzor Smlouvy o poskytnutí podpory dle materiálu
ZK-08-2006-43, př. 2.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 7. 11. 2006
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Usnesení 0477/08/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje zrušit rozhodnutí o poskytnutí podpory učiněné dne 14. 2. 2006 usnesením č. 0061/01/2006/
ZK příjemci podpory Miroslavu Kozákovi, Nádražní 371, 395 01 Pacov, IČ
63254336, ve výši 3 258 828 Kč.
odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina, termín: 15. listopad 2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0478/08/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ zvýšit podporu poskytnutou usnesením č. 0247/03/2006/ZK příjemci YASHICA s. r. o., se
sídlem Mikuláškova 529, 674 01 Třebíč, IČ 46980121, na akci reg. č. CZ.04.1.05/
4.2.63.2/2965 ve výši 2 967 949 Kč o částku 3 258 828 Kč, tedy na 6 226 777 Kč
dle materiálu ZK-08-2006-45, př. 1 ■ schválit Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce „Bowlingové centrum Třebíč“ v rámci grantového schématu podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu
v kraji Vysočina dle materiálu ZK-08-2006-45, př. 3.
odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina, termín: 15. listopad 2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0479/08/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ schválit seznam akcí navržených k podpoře dle materiálu ZK-08-2006-46, př. 3 ■ schválit

seznam akcí náhradních dle materiálu ZK-08-2006-46, př. 4 ■ schválit seznam
akcí nedoporučených k podpoře dle materiálu ZK-08-2006-46, př. 5 ■ poskytnout podporu v plné výši uvedené v materiálu ZK-08-2006-46, př. 3 příjemcům
podpory uvedeným v materiálu ZK-08-2006-46, př. 3 na realizaci akcí doporučených k podpoře uvedených v materiálu ZK-08-2006-46, př. 3 ■ neposkytnout
podporu žadatelům podpory uvedeným v materiálu ZK-08-2006-46, př. 5 a realizaci akcí nedoporučených k podpoře uvedených v materiálu ZK-08-200646, př. 5.
odpovědnost: ORR, termín: 31.12.2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0480/08/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přijetí nabídky na zřízení stálé reprezentace kraje Vysočina ve společných prostorách
domu regionů, Trone 60, Brusel, Belgické království, dle materiálu ZK-082006-47, př. 1, a pověřuje Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje
Vysočina a Odbor sekretariátu hejtmana Krajského úřadu kraje Vysočina dále
jednat o podrobnostech případného zřízení stálé reprezentace kraje Vysočina
ve společných prostorách domu regionů, Trone 60, Brusel, Belgické království,
a pravidelně informovat Radu kraje a Zastupitelstvo kraje Vysočina o výsledcích jednání.
odpovědnost: ORR, OSH, termín: 1. 4. 2007
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 2, zdrželi se 4.
Usnesení 0481/08/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí předložení
Žádosti o projekt „INTERREG IIIA CZ-AT v kraji Vysočina“ na Řídicí výbor
programu INTERREG IIIA ČR–Rakousko, rozhoduje ■ schválit závazek kraje
Vysočina ke spolufinancování projektu „INTERREG IIIA CZ-AT v kraji Vysočina“ v letech 2006 až 2007 ve výši 179 420 Kč (20 % uznatelných nákladů) podle
materiálu ZK-08-2006-48, př. 1 ■ schválit finančních prostředků ve výši max.
897 100 Kč z Fondu strategických rezerv na nově zřízený bankovní účet s tím, že
finanční prostředky budou převáděny na bankovní účet průběžně dle potřeb čerpání finančních prostředků.
odpovědnost: ORR, termín: do 21.11. 2006 předloží žádost Řídícímu výboru programu INTERREG IIIA ČR–Rakousko, EO – do 30. 11. 2006 připravit
smlouvu o zřízení zvláštního účtu, potvrzení o bezdlužnosti
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0482/08/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotaci subjektům uvedeným v materiálu ZK-08-2006-49, př. 5 ve výši uvedené
v materiálu ZK-08-2006-49, př. 5 na úhradu části nákladů na zpracování projektové dokumentace k žádostem pro další kola výzev do grantových schémat vyhlášených krajem Vysočina za podmínek stanovených ve Smlouvě o poskytnutí
dotace na zpracování projektové dokumentace pro další kola výzev do grantových schémat dle materiálu ZK-08-2006-49, př. 6.
odpovědnost: ORR, termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0483/08/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje soutěž o návrh
značky (logotypu) Zdravý kraj Vysočina dle mat. ZK-08-2006-50, př. 1, a pověřuje radu kraje jmenovat hodnoticí komisi.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor regionálního rozvoje, termín:
31. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0484/08/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí zprávu
o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje, termín: 7. 11. 2006
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0485/08/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci
o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: krajský úřad, termín: 7. 11. 2006
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0486/08/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje o spolupráci
s Hlavním městem Prahou a schvaluje Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci dle materiálu ZK-08-2006-04, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu, termín: 31. 8. 2008
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0487/08/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje v souladu se
„Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku obcím
kraje Vysočina na požární ochranu na rok 2006 – Příspěvek na akceschopnost
Jednotek požární ochrany obcí“ rozdělit rezervu 40 000 Kč následujícím způsobem: – poskytnout příspěvek 10 000 Kč obci Třeštice u Telče (okres Jihlava), IČ
42634547, – poskytnout příspěvek 10 000 Kč obci Blažkov (okres Žďár nad Sázavou), IČ 599263, – poskytnout příspěvek 20 000 Kč Městu Telč (okres Jihlava),
IČ 286745, dle materiálu ZK-08-2006-05, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 30. 11. 2006
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0488/08/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout investiční dotaci obci Číchov, IČ 545643, ve výši 135 000 Kč na studii proveditelnosti na stavbu mostu dle materiálu ZK-08-2006-06, schvaluje zvýšení výdajové
části rozpočtu kraje kapitola Požární ochrana a integrovaný záchranný systém, §
5269 Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy o částku 135 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409
Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva, o částku
135 000 Kč za účelem poskytnutí dotace obci Číchov, IČ 545643, na studii proveditelnosti na stavbu mostu podle materiálu ZK-08-2006-06.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0489/08/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje v souladu s ustanovením § 27 odst. 1 písm. d) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů, poskytnout dotaci obcím kraje Vysočina na výjezd jednotek
SDH mimo katastrální území obce, věcné vybavení a odbornou přípravu za rok
2006 v celkové výši 2 410 000 Kč z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část dle materiálu ZK-08-2006-07, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0490/08/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí „Zprávu
o čerpání rozpočtu kraje v období leden–září 2006“ dle materiálu ZK-08-200608, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický, termín: listopad 2006
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0491/08/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje přesun nevyčerpaných finančních prostředků z jednotlivých kapitol rozpočtu kraje Vysočina na
rok 2006 do Fondu strategických rezerv v celkové výši 122 240 tis. Kč dle materiálu ZK-08-2006-09, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický, termín: listopad 2006
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0492/08/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje neposkytnout
obci Dolní Heřmanice dotaci na řešení nepříznivé finanční situace a ukládá
krajskému úřadu obec Dolní Heřmanice o svém rozhodnutí informovat.
odpovědnost: odbor ekonomický, termín: 30. 11. 2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0493/08/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje darovat díly
„a+b“ o výměře 134 m² oddělené geometrickým plánem č. 187-160/2005 z pozemku par. č. 1023/1 v k. ú. a obci Kamenná Lhota z vlastnictví kraje Vysočina
do vlastnictví obce Kamenná Lhota, schvaluje dodatek č. 127 Zřizovací listiny
Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-08-2006-11, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: prosinec 2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0494/08/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje darovat pozemek par. č. st. 352 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 6 m² v k. ú. a obci
Horní Dubenky z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Horní Dubenky, schvaluje dodatek č. 62 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Jihlava dle
materiálu ZK-08-2006-12, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: prosinec 2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0495/08/2006/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 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0496/08/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje darovat dle GP
č. 0194-20404/2005 nově oddělené pozemky par. č. 1849/2 – ostatní plocha, silnice o výměře 36 m² a par. č. 1848/2 – ostatní plocha, silnice o výměře 264 m², vše
v k. ú. a obci Vyklantice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Vyklantice, schvaluje dodatek č. 168 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov
dle materiálu ZK-08-2006-14, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0497/08/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje koupit pozemek
par. č. 796/26 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 62 m² v k. ú. a obci
Dehtáře z vlastnictví Společného podniku pro živočišnou výrobu Pelhřimov, s. r. o.,
se sídlem Plevnice 42, PSČ 39301, IČ 00112135, do vlastnictví kraje Vysočina za
kupní cenu 2 604 Kč, schvaluje dodatek č. 171 Zřizovací listiny Správy a údržby
silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-08-2006-17, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 1. 2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0498/08/2006/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. 1. 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0499/08/2006/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. 1. 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0500/08/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje darovat pozemek par. č. 1549/15 – ost. pl., ost. kom. v k. ú. a obci Rapotice o výměře 8 m²
vytvořený geometrickým plánem č. 257-2/2006 z vlastnictví kraje Vysočina do
vlastnictví obce Rapotice, schvaluje dodatek č. 149 Zřizovací listiny Správy
a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-08-2006-20, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0501/08/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 150
Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-08-2006-21, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 1. 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0502/08/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje prodat dle geometrického plánu č. 1549-1991/2006 nově oddělený pozemek par. č. 2188/5 –
ostatní plocha, jiná plocha o výměře 602 m² v k. ú. a obci Jemnice z vlastnictví
kraje Vysočina do vlastnictví společnosti Jemnická Stavba, a.s., se sídlem Jemni-
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ce, U černého mostu 773, okres Třebíč, PSČ 675 31, IČ 255 69 554, za kupní cenu
30 000 Kč, schvaluje dodatek č. 151 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-08-2006-22, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 1. 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0503/08/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje darovat pozemky par. č. 218/4 o výměře 150 m² a par. č. 235/2 o výměře 37 m² v k. ú. a obci Bačice vzniklé na základě GP č. 79-68/2006 z vlastnictví kraje Vysočina do
vlastnictví obce Bačice, schvaluje dodatek č. 152 Zřizovací listiny Správy
a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-08-2006-23, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0504/08/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje koupit pozemky
par. č. 326/12 – ostatní plocha, silnice o výměře 338 m² a par. č. 177 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 4 m² v k. ú. Olešnička a obci Štěpánov nad Svratkou z vlastnictví České republiky a práva hospodaření pro Státní statek Jeneč,
státní podnik, se sídlem Jeneč, Karlovarská 7, okres Praha-západ, IČ 00016918,
do vlastnictví kraje Vysočina za kupní cenu 7 180 Kč, schvaluje dodatek č. 179
Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-082006-25, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 1. 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0505/08/2006/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. 1. 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0506/08/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje přijmout dar
pozemků par. č. 3, par. č. 486, par. č. 1547 a par. č. 1759 v k. ú. a obci Nová Ves
u Nového Města na Moravě zastavěných silnicemi II. a III. třídy z vlastnictví
obce Nová Ves u Nového Města na Moravě do vlastnictví kraje Vysočina, schvaluje dodatek č. 181 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle
materiálu ZK-08-2006-27, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0507/08/2006/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: leden 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0508/08/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt koupí a darem pozemky zastavěné stavbou silnice „II/360 Třebíč–Velké Meziříčí
zkapacitnění komunikace“, obchvat obce Oslavička I. a II. etapa v rozsahu, způsobem, za podmínek a ceny od vlastníků dle materiálu ZK-08-2006-29, př. 1 do
vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 5. 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0509/08/2006/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: 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0510/08/2006/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 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0511/08/2006/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. 7. 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0512/08/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ zrušit usnesení č. 0279/04/2006/ZK ■ bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu č. ZK-082006-35, př. 2 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem
státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje
Vysočina za těchto podmínek: – Nabyvatel se zavazuje o nemovitosti řádně pečovat a využívat je výhradně s provozem komunikace, – Nabyvatel nebude nemovitosti využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům a ani je nebude
k takovým účelům pronajímat třetím osobám, – Nabyvatel nemovitosti nezcizí,
s výjimkou případu uzavření směnné smlouvy při majetkoprávním vypořádání
v souvislosti s výstavbou nové komunikace. Nabyvatel nezřídí k nemovitostem
zástavní právo, – Toto vše po dobu nejméně 10 let od vzniku vlastnického práva nabyvatele, – Za porušení shora uvedených závazků, nebo některého z nich,
je nabyvatel povinen převést do státního rozpočtu prostřednictvím Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových částku odpovídající ceně nemovitosti,
u níž došlo k porušení závazku, zjištěnou znaleckým posudkem podle cenového
předpisu platného v době porušení závazku.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0513/08/2006/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. 1. 2007
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 2, zdrželo se 6.
Usnesení 0514/08/2006/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. 1. 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0515/08/2006/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: 28. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 27 hlasy, proti 4, zdrželo se 5.
Usnesení 0516/08/2006/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: 2006
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0517/08/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí, že darovací
smlouva mezi krajem Vysočina a městem Třebíč, jejímž předmětem bude darování budovy č. p. 59 stojící na pozemku st. par. č. 218 a pozemku st. par. č. 218 v k. ú.
a obci Třebíč bude uzavřena na počátku r. 2007, rozhoduje změnit usnesení 0212/
03/2006/ZK tak, že usnesení nově bude znít: „Zastupitelstvo kraje rozhoduje darovat pozemek st. par. č. 218 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 611 m² a budovu
č. p. 59 – občanská vybavenost stojící na pozemku st. par. č. 218 v k. ú. a obci Třebíč, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč, přijmout dar pozemku st. par. č. 1798 a budovy č. p. 63 stojící na pozemku st. par. č. 1798 v k. ú. a obci
Třebíč, pozemku st. par.č. 6755 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 897 m² a pozemku st. par. č. 855 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 933 m² a budovy č.
p. 116 stojící na pozemku st. par. č. 855 v k. ú. a obci Třebíč za podmínky uzavření
darovací smlouvy s ujednáním předkupního práva ve prospěch dárce za úhradu 1
Kč a uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi dárcem a obdarovaným,
ve kterém se obdarovaný zaváže darovat převedené nemovitosti dárci v případě, že
v této budově bude ukončena středoškolská výuka ■ schvaluje dodatek č. 2 Zřizo-
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vací listiny Obchodní akademie dr. Albína Bráfa, Třebíč, Bráfova 9, dle materiálu
ZK-03-2006-40, př. 1, dodatek č. 2 Zřizovací listiny Gymnázia, Třebíč, Masarykovo nám. 9/116, dle materiálu ZK-03-2006-40, př. 2, dodatek č. 4 Zřizovací listiny Střední odborné školy obchodu a služeb a Středního odborného učiliště, Třebíč,
Sirotčí 4, dle materiálu ZK-03-2006-40, př. 3.“
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 2006
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0518/08/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dle materiálu
ZK-08-2006-36, př. 1 příslib poskytnutí dotací na akce podpořené Ministerstvem
zemědělství ČR v rámci programu 229 310 „Výstavba a obnova infrastruktury
vodovodů a kanalizací“, podprogramu 229 312 (výstavba a obnova vodovodů,
úpraven vod a souvisejících objektů) ve výši 10 % nákladů stavební a technologické části staveb.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, termín:
30. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 24 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0519/08/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje zvýšení alokace
Fondu Vysočiny pro rok 2006 v dílčím cíli 3.1 o 119 000 Kč a zároveň zvýšení
celkového objemu finančních prostředků grantového programu Bezpečná silnice 2006 o 119 000 Kč.
odpovědnost: ODSH, ORR, OE, termín: 30.11. 2006
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0520/08/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje neposkytnout
dotaci obci Strážek ve výši 9 363 577 Kč na opravu místních komunikací dle materiálu ZK-08-2006-38 a ukládá odboru dopravy a silničního hospodářství navrhnout způsob pomoci až po seznámení s výsledkem žádosti obce o poskytnutí
výše dotace z Ministerstva pro místní rozvoj v rámci Výzvy č. 2 k předkládání
žádostí o poskytnutí dotace z programu „Obnova obecního a krajského majetku
postiženého živelní nebo jinou pohromou“.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 27 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0521/08/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje neposkytnout
dotaci obci Strážek ve výši 8 898 392 Kč na opravu místních komunikací a kanalizace dle materiálu ZK-08-2006-39 a ukládá odboru dopravy a silničního hospodářství navrhnout způsob pomoci až po seznámení s výsledkem žádosti obce
o poskytnutí výše dotace z Ministerstva pro místní rozvoj v rámci Výzvy č. 2
k předkládání žádostí o poskytnutí dotace z programu „Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou“.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 27 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0522/08/2006/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 materiálu ZK-08-2006-40, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický
odbor, termín: 7. 11. 2006
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0523/08/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Dodatek č. 63
Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Jihlava, Kosovská 16, 586 01 Jihlava dle
materiálu ZK-08-2006-41, př. 1, a vydává rozhodnutí o sloučení Správy a údržby
silnic Jihlava, Kosovská 16, 586 01 Jihlava, se Správou a údržbou silnic Havlíčkův Brod, Žižkova 1018, 581 53 Havlíčkův Brod, Správou a údržbou silnic Pelhřimov, Myslotínská 1887, 393 82 Pelhřimov, Správou a údržbou silnic Třebíč,
Hrotovická 1102, 674 82 Třebíč, a Správou a údržbou silnic Žďár nad Sázavou,
Jihlavská 1, 591 01 Žďár nad Sázavou, dle materiálu ZK-08-2006-41, př. 2.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, termín: 1. 1. 2007
Usnesení bylo přijato 25 hlasy, proti 0, zdrželo se 9.
Usnesení 0524/08/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje závazek zajistit
prostředky spolufinancování projektu „Centrum maternofetální medicíny“ předkládaného do Finančního mechanismu EHP/Norska ve výši 1 359 706 Kč jako
vlastní podíl žadatele v připravovaném investičním plánu.
odpovědnost: Nemocnice Jihlava, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, termín: 7. 11. 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0525/08/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program ve vzdělávání Podpora výuky
méně vyučovaných cizích jazyků v roce 2006 právnickým osobám vykonávají-
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cím činnost základní školy v celkové výši 91 000 Kč dle materiálu ZK-08-200651, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín: listopad 2006
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0526/08/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout účelovou dotaci z MŠMT městu Jihlava pro jím zřizovanou příspěvkovou organizaci
Základní školu Jihlava, Jarní 22 ve výši 150 000 Kč na realizaci projektu „Škola v přírodě“ v rámci „Programu MŠMT na podporu integrace romské komunity
v roce 2006 – I. kolo“.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín: listopad 2006
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0527/08/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení účelových prostředků pro Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami, Leandra Čecha 152, Nové Město na Moravě, na 4. čtvrtletí 2006 na
realizaci vyhlášeného rozvojového programu pro sportovní gymnázia a gymnázia s třídami se studijním oborem sportovní příprava na rok 2006 ve výši
105 100 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín: listopad 2006
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0528/08/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ Dodatek č. 6
Zřizovací listiny příspěvkové organizace s názvem Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou dle materiálu ZK-08-2006-54,
př. 1 ■ Dodatek č. 4 Zřizovací listiny příspěvkové organizace s názvem Střední
uměleckoprůmyslová škola Jihlava – Helenín, Hálkova 42, dle materiálu ZK-082006-54, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: 30. 11. 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0529/08/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ Seznam projektů navržených k podpoře z prostředků OP RLZ dle Tabulky č. 1 materiálu
ZK-08-2006-55, př. 4 ■ Seznam projektů, které nejsou navrženy k podpoře
z prostředků OP RLZ dle Tabulky č. 2 materiálu ZK-08-2006-55, př. 4 ■ vzor
Smlouvy o poskytnutí podpory dle materiálu ZK-08-2006-55, př. 6, rozhoduje
poskytnout podporu projektům uvedeným v Seznamu projektů navržených
k podpoře dle Tabulky č. 1 materiálu ZK-08-2006-55, př. 4 maximálně do výší
a za podmínek stanovených v Tabulce č. 1 materiálu ZK-08-2006-55, př. 4, ukládá OŠMS vyplácet příjemcům podpory finanční prostředky na realizaci projektů dle schválené dokumentace ke grantovému schématu Rozvoj kapacit dalšího
profesního vzdělávání.
odpovědnost: OŠMS, termín: do 31. 12. 2006 podepsat smlouvy s úspěšnými
žadateli.
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0530/08/2006/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-08-2006-56, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce, dle materiálu ZK-08-2006-56, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín: listopad 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0531/08/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje souhlasí se záměry změn
ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina označených v materiálu ZK-08-2006-57, př. 1 kódy 1A, 1F, 1B,C,D, 1E, 1G,
2A, 2B, 3A,B, 3D, 4A, 5A, 5C, 5B, 5D,E, 5G, 6A, 6B,C, 6D, 6E, 7A, 7C, 8A, 8B,
9A,B, 9C, 10A, 10B, 11B, 11C, 12A, 12B,E, 12C,D,F, 12G, 12H,I,J,K, 13A,B,C,
13E,F, 13G, 13H,I, 13J, 14A, 14B, 16A, 16B, 16C,D,E,F,G,H,I,J, 19A, 19B,
20A,B, 20C, 23A,B, 25A, 25B,C,D, 25E,F,G,H,I,J,K.
odpovědnost: OŠMS, termín: do 30. 11. 2006 odeslat příslušnému správnímu
orgánu
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0532/08/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje záměr na úpravu
sítě škol a školských zařízení označený kódem 2A dle materiálu ZK-08-200658, př. 1upr1.
odpovědnost: OŠMS, termín: do 30. 11. 2006 informovat příslušné školy a školská zařízení
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 0, zdržel se 10.
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Usnesení 0533/08/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje v souladu s § 36
odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnout finanční dar ve výši 150 tis. Kč režisérovi filmu,
který obdrží Cenu pro nejlepší český dokumentární film udílenou pod záštitou
kraje Vysočina v rámci Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava
2006, a schvaluje povýšení kapitoly Kultura ORJ 4000, § 3313 – Filmová tvorba,
distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií o částku 150 tis. Kč
z důvodu poskytnutí finančního daru režisérovi filmu, kterému bude udělena
Cena pro nejlepší český dokumentární film, při současném snížením snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položka Nespecifikovaná rezerva, § 6409 – Ostatní
činnosti jinde nezařazené o stejnou částku 150 tis. Kč.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, odbor ekonomický, termín: 30.
11. 2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0534/08/2006/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: březen 2007
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0535/08/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ převést konečný zůstatek na zvláštním účtu projektu ROWANet ve výši 18 695 629,29 Kč
do Fondu strategických rezerv kraje ■ snížit výdaje rozpočtu zvláštního účtu
ROWANet § 3636 – Územní rozvoj ve výši 18 695 630 Kč při současné úpravě položky 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních
účtech o stejnou částku.
odpovědnost: OI, OE, termín: 30.11.2006
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0536/08/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení grantového programu „Bezpečnost ICT II“ dle materiálu ZK-08-2006-62, př. 1, jmenuje ■ řídicí výbor grantového programu „Bezpečnost ICT II“ ve složení: ODS
– Jaroslav Makovec, Jaroslav Huňáček, KDU-ČSL – Jaroslav Hulák, Josef Švec,
KSČM – Pavel Kalabus, Martin Herzán, ČSSD – Zdeněk Ryšavý, Miroslav Sobotka, SNK – ED – Jiří Hort, Jiří Antonů ■ Jaroslava Huláka předsedou řídicího výboru grantového programu „Bezpečnost ICT II“ ■ garantem grantového
programu „Bezpečnost ICT II“ 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.
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odpovědnost: odbor informatiky, termín: 30.12.2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0537/08/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení grantového programu „Metropolitní sítě VI“ dle materiálu ZK-08-2006-63, př. 1,
jmenuje ■ řídicí výbor grantového programu „Metropolitní sítě VI“ ve složení: ODS – Josef Tomšovský, Libor Vostrejš, KDU-ČSL – Jaroslav Hulák, Milan
Linhart, KSČM – Pavel Kalabus, František Náhončík, ČSSD – Zdeněk Ryšavý,
Bohuslav Kovanda, SNK – ED – Jiří Antonů, Jiří Hort ■ Jaroslava Huláka předsedou řídicího výboru grantového programu „Metropolitní sítě VI“ ■ garantem
grantového programu „Metropolitní sítě VI“ 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: 30.12.2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0538/08/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení grantového programu „Regionální kultura VI.“ na podporu kulturních akcí v oblasti
neprofesionálního umění dle materiálu ZK-08-2006-64, př. 1, jmenuje ■ řídicí
výbor grantového programu „Regionální kultura VI.“ ve složení: ODS – Martina Matějková, Tomáš Dufek, KDU-ČSL – Jaroslav Poborský, Jan Karas, KSČM
– Pavel Šlechtický, Jan Slámečka, ČSSD – Petr Pospíchal, Dagmar Nejedlá, SNK
– ED – Zdeňka Marková, Olga Zachariášová ■ Martinu Matějkovou předsedou
řídicího výboru grantovéh o programu „Regionální kultura VI.“ ■ garantem
grantového programu „Regionální kultura VI.“ odbor kultury a památkové péče
a Katinu Lisou zástupcem garanta s právem hlasovacím a Jaroslavu Panáčkovou
s právem poradním, a pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OKPP, termín: 7.11.2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0539/08/2006/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: OSH, termín: 7. 11. 2006
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Marie Jakoubková, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 564 602 317, e-mail: jakoubkova.m@kr-vysocina.cz
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