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Milé kolegyně, milí kolego-
vé, po předešlých dvou dí-
lech, jež byly zaměřeny
na výtěžek celého správního ří-
zení – rozhodnutí, se budeme
v dalším dílu seriálu článků, kte-
ré si kladou za cíl přiblížit čte-
náři novou úpravu správního 
řízení, věnovat řádnému oprav-
nému prostředku, jímž je možno 
za splnění zákonem stanovených 
podmínek napadnout v zásadě 
každé rozhodnutí správního or-
gánu – odvolání.
Správní řízení vychází obec-
ně ze zásady dvojinstančnosti, 
proto je možné řádným oprav-
ným prostředkem – odvoláním 
– napadnout jakékoliv správní 
rozhodnutí (tedy nejenom roz-
hodnutí ve věci, jímž se celé 
správní řízení končí, ale i dílčí 
procesní rozhodnutí – usnesení). 
Správní orgán v žádném přípa-
dě nemůže na základě vlastní-
ho správního uvážení vyloučit 
možnost podat proti svému roz-
hodnutí odvolání. Vyloučit od-
volání může pouze zákon (např. 
je nemožné se odvolat proti roz-
hodnutí o vyloučení odkladné-
ho účinku odvolání – § 85 odst. 
4, odvolání je nepřípustné pro-
ti usnesením, která se pouze 
poznamenávají do spisu – § 76 
odst. 5 apod.). 

Proti konkrétnímu rozhodnutí se 
mohou odvolat ti účastníci říze-
ní, kterým se rozhodnutí ozna-
muje, za předpokladu, že se po 
oznámení rozhodnutí svého prá-
va na odvolání nevzdají. Nemu-
sí tedy být pravidlem, že proti 
všem dílčím usnesením v rámci 
jednoho správního řízení se mo-
hou odvolat všichni účastníci to-
hoto řízení (viz např. § 28 odst. 
1). Jestliže účastník, který svého 
práva podat odvolání využil, ná-
sledně vezme své odvolání zpět, 
nemůže je již podat znovu, a to 
i kdyby to podruhé stihl ještě 
v odvolací lhůtě. Pokud je odvo-
latel jediným účastníkem řízení 
a vezme podané odvolání zpět, 
nabývá rozhodnutí následujícím 
dnem právní moci (§ 91 odst. 3).
Odvolání musí kromě obec-
ných náležitostí podání (§ 37) 
obsahovat údaje o rozhod-
nutí, proti kterému směřuje,
v jakém rozsahu je napa-
dá a v čem je spatřován rozpor
s právními předpisy nebo ne-
správnost tohoto rozhodnutí. 
Odvolání se podává stejně jako 
dosud u správního orgánu, který 
napadené rozhodnutí vydal, ale 
novinkou je povinnost odvolatele 
podat je v potřebném počtu stej-
nopisů tak, aby všichni účastníci 
i správní orgán měli po jednom 

stejnopisu (pokud se nejedná o ří-
zení s velkým počtem účastníků 
– § 144 odst. 5).
Ke změně nedochází ve sta-
novení odvolací lhůty, jež činí 
15 dnů ode dne, kdy bylo roz-
hodnutí účastníkovi oznámeno, 
přičemž zvláštní zákony mohou 
stanovit lhůtu jinou. Odvolání 
nelze podat před okamžikem 
vydání rozhodnutí (§ 71), proti 
kterému směřuje. Takové odvo-
lání by bylo nepřípustné. Pokud 
se správní orgán dopustí chyby
v poučení o opravném prostřed-
ku, případně účastníkovi takové 
poučení vůbec neposkytne, po-
číná odvolací lhůta běžet teprve 
ode, kdy je účastníkovi oznáme-
no usnesení o opravě této chy-
by (§ 70). Pokud správní orgán 
opravné usnesení nevydá, tře-
ba proto, že chybu neodhalí, činí 
odvolací lhůta 90 dnů ode dne 
oznámení chybného rozhod-
nutí.
V případě, že se správní orgán 
dopustí ještě horšího pochybe-
ní a své rozhodnutí účastní-
kovi vůbec neoznámí, může 
takový účastník podat odvo-
lání v subjektivní 30tidenní
a objektivní jednoroční lhůtě. To 
ovšem platí pouze pro „vedlejší-
ho“ účastníka řízení, pokud není 
rozhodnutí oznámeno „hlavní-

Nový správní řád
12. část – Odvolací řízení

Vážení čtenáři Zpravodaje,
když jsme před třemi lety začali vydávat tento Zpravodaj, mysleli jsme především přímo na 
starostky a starosty a členy zastupitelstev měst a obcí našeho kraje. Chtěli jsme touto ces-
tou postupně předávat co nejvíce informací, o kterých se domníváme, že by pro vás mohly 
být zajímavé, a hlavně užitečné pro vaši práci. Nebudu teď vyjmenovávat, co všechno těch 

třikrát dvanáct čísel Zpravodaje obsahovalo – to víte vy sami nejlépe. Ostatně k jeho obsahu, formě, tomu, 
co se vám na něm líbí a co vám schází, se můžete opět vyjádřit v anketě, která je přílohou tohoto čísla. 
Snad se za dobu své existence stal užitečným pomocníkem pro vaši práci. Jak už jsem kdysi napsal, nejde 
o zábavné čtení. Zpravodaj má ctižádost být návodem k práci, usnadňovat vám orientaci v aktuální pro-
blematice. Podle mých zkušeností je dnes hledaným pomocníkem a informace z něj využívají nejen obce, 
jejich představitelé a úředníci, ale také další orgány státní správy, poslanci, senátoři, příspěvkové organi-
zace, veřejnoprávní i soukromé organizace. Chtěl bych vám poděkovat jménem svým i celé redakční rady 
za všechny příspěvky, připomínky a náměty. Jsou to především ony, jež dávají směr našemu úsilí. Zároveň 
přeji opět za všechny čtenářům hezký rok 2006, pevné zdraví a dostatek síly v náročné práci.

 Miloš Vystrčil, hejtman kraje Vysočina
telefon: 606 767 544, e-mail: vystrcil.m@kr-vysocina.cz, www.vystrcil.cz
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Výsledkem odvolacího řízení 
je vydání rozhodnutí, jímž od-
volací orgán v případě zjiště-
ní nezákonnosti či nesprávnosti 
napadené rozhodnutí nebo jeho 
část:
– zruší a řízení zastaví
– zruší a věc společně se svým 
závazným právním názorem 
vrátí k novému projednání
– změní; změnu napadeného 
rozhodnutí nelze provést:
 pokud by tím účastníkovi, kte- pokud by tím účastníkovi, kte-

rému je ukládána povinnost, 
hrozila újma z důvodu ztráty 
možnosti odvolat se
 v případě rozhodnutí územní- v případě rozhodnutí územní-

ho samosprávného celku vydané 
v samostatné působnosti
 pokud by se rozhodnutí změ- pokud by se rozhodnutí změ-

nilo k tíži či v neprospěch od-
volatele, to neplatí v případě, že 
odvolání podal také jiný účastník
s rozdílnými zájmy, anebo v pří-
padě rozporu napadeného roz-

hodnutí s právními předpisy či 
veřejným zájmem
Pokud odvolací orgán neshle-
dá v napadeném rozhodnutí ani
v řízení, které předcházelo jeho 
vydání, žádné pochybení, jež by 
odůvodňovalo vydání některé-
ho z těchto rozhodnutí, odvolání 
zamítne a napadené rozhodnu-
tí potvrdí.
Rozhodnutí odvolacího orgánu 
nabývá právní moci dnem, kdy 
bylo oznámeno všem „hlavním“ 
účastníkům řízení, a nelze se 
proti němu dále odvolat. V úvahu 
připadá pouze iniciace některého 
z „mimořádných opravných pro-
středků“, které budou předmětem 
dalšího dílu, případně podání ža-
loby ke správnímu soudu.

 David Marek, odbor sekreta-
riátu ředitele a krajského živnos-
tenského úřadu
telefon: 564 602 183, e-mail: 
marek.d@kr-vysocina.cz

mu“ účastníkovi řízení, nena-
bude nikdy právní moci.
Odvolání, které je podáno včas 
a k tomu oprávněnou osobou, 
má zásadně devolutivní úči-
nek (příslušnost rozhodování 
přechází na nadřízený správní 
orgán) a suspenzivní účinek 
(právní moc, vykonatelnost
a další účinky rozhodnutí se od-
dalují do doby, než bude o odvo-
lání rozhodnuto). Správní orgán 
může suspenzivní účinek odvo-
lání vyloučit pouze ze zákonem 
stanovených důvodů, přičemž ta-
kové rozhodnutí musí vždy nále-
žitě zdůvodnit (§ 85 odst. 2, 3).
V některých případech vyluču-
je suspenzivní účinek přímo zá-
kon (odvolání proti rozhodnutí 
o předběžném opatření podle § 
61 odst. 2, odvolání proti usnese-
ním podle § 76 odst. 5). 
Správní orgán, který vydal od-
voláním napadené rozhodnutí, 
má k dispozici třicetidenní lhů-
tu, během které poskytne všem 
ostatním účastníkům možnost, 
aby se k podanému odvolání vy-
jádřili, dále může podle okolnos-
tí řízení doplnit. Ještě předtím, 
pokud odvolání nemá všech-
ny náležitosti, postupuje správní 
orgán podle § 37 odst. 3, a po-
může tedy odvolateli nedostat-
ky odstranit, případně jej vyzve
k jejich odstranění, k čemuž 
mu poskytne přiměřenou lhůtu. 
O podaném odvolání může pr-
voinstanční správní orgán také 
sám rozhodnout, a to tak, že 
v rámci tzv. autoremedury (§ 
87) své rozhodnutí zruší nebo 
změní. Tento postup by přichá-
zel do úvahy pouze v případě, že 
by správní orgán odvolání plně 
vyhověl a zároveň by tím nebyla 
způsobena újma žádnému jiné-
mu z účastníků řízení, popřípa-
dě by s takovou újmou vyslovili 
souhlas. Nejsou-li podmínky pro 
uplatnění autoremedury splněny, 
předá správní orgán věc k roz-
hodnutí odvolacímu orgánu 
společně se svým vyjádřením,
ve které by se kromě jiného 
měl zabývat i tím, zda nejsou
v odvolání uvedeny „nové“ sku-
tečnosti či návrhy, k nimž se ne-
přihlíží (§ 82 odst. 4). V případě, 
že správní orgán shledá podané 
odvolání opožděným či nepří-
pustným, předá spis k rozhodnu-
tí odvolacímu správnímu orgánu 

v desetidenní lhůtě, přičemž ří-
zení nijak nedoplňuje a ani ne-
poskytuje ostatním účastníkům 
možnost se k takovému odvolá-
ní vyjádřit.
Okamžikem předání spisu začí-
ná odvolacímu správnímu orgánu 
běžet lhůta podle § 71 pro vydání 
rozhodnutí o odvolání. V případě 
opožděného nebo nepřípustného 
odvolání jej odvolací správní or-
gán zamítne, musí však z úřední 
povinnosti zkoumat, zda takové 
odvolání nezakládá důvod k za-
hájení přezkumného řízení či ob-
novy řízení. 
V případě včas podaného a pří-
pustného odvolání přezkoumá 
odvolací orgán napadené roz-
hodnutí a na základě výsledku 
tohoto procesu vydá rozhodnu-
tí. K posunu oproti stávající pra-
xi dochází v rozsahu, ve kterém 
se napadené rozhodnutí v odvo-
lacím řízení přezkoumává. Podle 
starší právní úpravy bylo povin-
ností odvolacího orgánu neomezit 
se při přezkoumání napadeného 
rozhodnutí pouze na důvody a ná-
mitky uplatněné odvolatelem, ale 
rozhodnutí orgán přezkoumával
v celém rozsahu. Podle no-
vého správního řádu bude od-
voláním napadené rozhodnutí 
přezkoumáváno z hlediska zá-
konnosti v plném rozsahu, ovšem
z hlediska jeho správnosti pou-
ze v rozsahu námitek uvede-
ných v odvolání. V odvolacím 
řízení se dále nepřihlédne k no-
vým skutečnostem ani návr-
hům, které odvolatel uplatnil 
až ve svém odvolání, přesto-
že o nich věděl a mohl je uplat-
nit již v průběhu řízení před 
prvoinstančním správním or-
gánem. Pokud by ovšem tak-
to „nově uplatněná“ skutečnost
či návrh svědčila o nezákon-
nosti napadeného rozhodnutí, 
je povinností odvolacího správ-
ního orgánu s přihlédnutím
k § 89 odst. 2 přezkoumat napa-
dené rozhodnutí v tomto směru 
z moci úřední. Dále odvolací or-
gán nepřihlédne k vadám ří-
zení, které nemohly mít vliv 
na zákonnost ani na správ-
nost napadeného rozhodnu-
tí. Zde se bude jednat typicky
o drobná administrativní či for-
mální pochybení prvoinstanč-
ního orgánu, která nemohla mít 
vliv na výsledek řízení.

Peníze na obnovu památek v roce 2006
Odbor kultury a památkové péče upozorňuje vlastníky kultur-
ních památek, že žádosti o poskytnutí dotací na obnovu kul-
turních památek v roce 2006 podle Zásad Zastupitelstva kraje 
Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních pa-
mátek v kraji Vysočina je třeba podat nejpozději do 15. února 
2006 (rozhodující je datum poštovního razítka).

Informace a formulář žádosti na rok 2006 najdete na www.kr-
-vysocina.cz > Kultura a památky > Financování obnovy. 

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

Odbor kultury
a památkové péče

Informace

Termíny jednání Rady kraje Vysočina
Rada kraje č. 1/2006 – 10. ledna 2006
Rada kraje č. 2/2006 – 17. ledna 2006
Rada kraje č. 3/2006 – 24. ledna 2006
Termíny jednání Zastupitelstva kraje Vysočina

Zastupitelstvo kraje č. 1/2006 – 14. února 2006
Zastupitelstvo kraje č. 2/2006 – 28. března 2006

 Michaela Zpěváková Michaela Zpěváková, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 564 602 125, e-mail: zpevakova.m@kr-vysocina.cz
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Zavádění vysokorychlostního internetu na Vysočině
– informace o aktivitách kraje

Soutěž Zlatý erb o nejlepší we-
bové stránky a elektronické 
služby měst a obcí bude v roce 
2006 uspořádána již poosmé. 
Kraj Vysočina ve spolupráci 
se Sdružením Zlatý erb připra-
vuje opět své krajské kolo sou-
těže, jejímž cílem je podpořit 
modernizaci měst a obcí kraje 
prostřednictvím rozvoje infor-
mačních služeb. Vítězové kraj-
ského kola, které určí porota 
jmenovaná krajským úřadem, 
postoupí do kolo celostátního. 
Opět se bude soutěžit ve třech 
kategoriích:

a) nejlepší webové stránky 
města (včetně magistrátů, 
městských částí a obvodů)

b) nejlepší webové stránky 
obce

c) nejlepší elektronická služ-
ba

Novinkou letošního kola bude 
hodnocení kritéria Úřední des-
ka. Zároveň je zrušena pod-
mínka, kdy soutěžící nemohl 
v krajském kole získat první 
místo ve dvou po sobě jdoucích 
ročnících.
Sledujte stránky soutěže http:
//zlatyerb.obce.cz na portálu 

Města a obce online, kde bude 
2. 1. 2006 ve 12.00 hodin za-
hájen příjem tzv. „ohlášení“, 
kterými se mohou obce při-
hlásit do soutěže a upozornit 
na novinky na svých webových 
stránkách. Uzávěrka příjmu 
ohlášení proběhne ve středu 
27. 1. 2006 v 17.00 hodin. 
Do 22 .2. 2006 do 17.00 hodin 
bude možné zasílat hlasy pro 
cenu veřejnosti krajského kola. 
Porota během února vyhodno-
tí a ocení nejlepší stránky, vítě-
zové jednotlivých kategorií pak 
postoupí do celostátního kola. 

Slavnostní vyhlášení výsledků 
celostátního kola proběhne tra-
dičně v Hradci Králové v prů-
běhu konference ISSS (pondělí 
3. 4. 2006)
Těšíme se na další ročník Zla-
tého erbu.

 Martina Rojková, odbor in-
formatiky
telefon: 564 602 341, e-mail: 
rojkova.m@kr-vysocina.cz 

 Jan Savický, Česká vydava-
telská pro internet,
telefon: 567 311 772, e-mail: 
jan.savicky@webhouse.cz 

Zlatý erb 2006 – krajské kolo zahájeno 2. 1. 2006! 

Infrastruktura informačních 
a komunikačních technologií 
je na Vysočině v posledních 
několika letech dynamicky se 
rozvíjející oblastí. Sítě, ať již 
optické či bezdrátové, jsou jed-
nou z priorit měst a obcí a ta-
ké prioritou celokrajskou. 
V této době probíhá realiza-
ce projektů fi nancovaných ze 
Společného regionálního ope-
račního programu, za všechny 
pak jmenujme páteřní optic-
kou síť ROWANet (kraj Vyso-
čina, dokončení březen 2006) 
či síť veřejně přístupných kios-
ků iNovoměstsko ve správním 
území Nového Města na Mora-
vě (v provozu od poloviny roku 
2005). Prostředky alokova-
né v rámci opatření 2.2. SROP, 
ze kterých bylo možné spolufi -
nancovat až 85 % nákladů pro-
jektů na rozvoj infrastruktury 
a vysokorychlostního interne-
tu, jsou po třetí výzvě z března 
2005 již vyčerpány. V této sou-
vislosti kraj Vysočina podporu-
je aktivity měst, obcí či jiných 
subjektů prostřednictvím Fon-
du Vysočiny.

V roce 2005 kraj Vysočina vy-
hlásil dva grantové programy, 
jejichž cílem byla buď ICT in-
frastruktura, či samotné zřízení 
veřejnosti přístupných míst k in-
ternetu.
Zajímavá jsou následující čís-
la, vztahující se k vyhodnocení 
obou grantových programů:
Metropolitní sítě IV:
 objem fi nancí 2 mil Kč objem fi nancí 2 mil Kč
 přihlášeno 22 projektů přihlášeno 22 projektů
 podpořeno 15 projektů podpořeno 15 projektů
 čerpáno 100 % Kč čerpáno 100 % Kč

Veřejně přístupný internet – ti-
tul A (pro obce a organizace 
samosprávy)
 objem fi nancí 1,5 mil Kč objem fi nancí 1,5 mil Kč
 přihlášeno 84 projektů přihlášeno 84 projektů
 podpořeno 44 projektů  podpořeno 44 projektů 
 čerpáno 100 % Kč čerpáno 100 % Kč

Veřejně přístupný internet – ti-
tul B (pro komerční sféru)
 objem fi nancí 0,5 mil Kč objem fi nancí 0,5 mil Kč
 přihlášeny 4 projekty přihlášeny 4 projekty
 podpořeny 4 projekty podpořeny 4 projekty
 čerpáno 47 % Kč čerpáno 47 % Kč

Vzhledem k velkému zájmu 
o obě aktivity byla na prosin-
covém zasedání krajského za-
stupitelstva předložena výzva 

grantového programu Veřejně 
přístupný internet 2 (výsledek 
schvalování nebyl v době uzá-
věrky znám), do roku 2006 od-
bor informatiky plánuje také 
pokračovat v realizaci úspěšné-
ho grantového programu Metro-
politní sítě.
Vedle grantových programů Fon-
du Vysočiny odbor informatiky
v listopadu a prosinci usilo-
val o to, aby se maximální po-
čet subjektů z Vysočiny ucházel 
o fi nanční prostředky určené na 
podporu vysokorychlostního in-
ternetu v ČR z tzv. Broadban-
dového fondu Ministerstva 
informatiky ČR. Tento fond 
byl zřízen v roce 2005 s tím, že 
v roce 2006 bude mezi projekty 
zaměřené na infrastrukturu, on-
-line aplikace a služby a propaga-
ci vysokorychlostního internetu 
rozděleno celkem 200 mil. Kč. 
Kraj Vysočina předložil celkem 
2 žádosti o fi nancování projektu 
a pracovníci odboru informatiky 
poskytli dalším předkladatelům 
z regionu konkrétní konzultace 
proto, aby kvalita a šance na po-
skytnutí dotace byla co nejvyšší.

V současné době se intenzivně 
zabýváme přípravou podkladů, 
analýz a cílů pro nové fi nanční 
období EU 2007–13. Jsme pře-
svědčeni, že bude velmi záležet na 
vyjednaných podmínkách, neboť 
se naskýtá velká šance podpořit 
aktivity v oblasti rozvoje ICT
a internetu mnohem většími fi -
nančními prostředky než dosud. 
Tyto aktivity realizujeme jak na 
krajské úrovni vyjednáváním
s dalšími regiony a minister-
stvem informatiky, tak v rám-
ci meziregionální spolupráce 
s regiony členských států EU. 
Příkladem může být pracov-
ní skupina Infrastruktura v pro-
jektu IANIS+, jejímž členem 
je vedoucí odboru informatiky 
Ing. Petr Pavlinec. Tato skupina 
může mít podle prvních jedná-
ní přímý vliv na priority Evrop-
ské Komise v oblasti ICT, což by 
pomohlo prosadit některé krajské 
vize na evropskou úroveň.

 Václav Jáchim, odbor infor-
matiky
telefon: 564 602 346, e-mail: 
jachim.v@kr-vysocina.cz

Odbor informatiky
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Na Krajském úřadě kraje Vysočina proběhlo dne 24. listopadu slav-
nostní ukončení Krajské komunikační a informační kampaně k pro-
blematice třídění využitelných odpadů. Kampaň byla zahájena 
v červnu 2005 jako součást projektu „Intenzifi kace odděleného sbě-
ru komunálních odpadů a zajištění jejich využití včetně jejich obalové 
složky“ realizovaného krajem Vysočina ve spolupráci se společností 
EKO-KOM, a. s. Jejím cílem bylo podpořit zájem veřejnosti o třídění 
odpadů a zvýšit počet obyvatel kraje, kteří soustavně třídí odpady. 
Kampaň navazovala na celostátní kampaň společnosti EKO-KOM, a. 
s. a obsahovala řadu soutěží.
Předávání cen se ujali ředitelka společnosti EKO-KOM, a. s., Martina 
Vrbová, Jarmila Kratochvílová, vícenásobná mistryně světa v atleti-
ce, náměstek hejtmana kraje Vysočina Pavel Hájek, Jan Joneš, vedoucí 
odboru životního prostředí krajského úřadu, a Milan Tomík, realizátor 
krajské komunikační kampaně. 
Na úvod Pavel Hájek vyzdvihl důležitost řešení problematiky odpa-
dů a Martina Vrbová pochválila kraj Vysočina jako jeden z nejlépe za-
pojených krajů do sběru a třídění využitelných složek odpadů v České 
republice.
Obce kraje Vysočina byly zapojeny do soutěže MY TŘÍDÍ-
ME NEJLÉPE ve výtěžnosti tříděného sběru papíru, skla
a plastů v kilogramech na jednoho obyvatele v kategoriích: obce 
do 499 obyv., do 2 000 obyv., do 10 000 obyv. a nad 10 tis. oby-
vatel. Data pro vyhodnocení byla použita ze čtvrtletních písem-
ných výkazů o vytříděném, využitém a odstraněném množství
a druzích komunálního odpadu zasílaného jednotlivými obcemi spo-
lečnosti EKO-KOM, a. s. Zástupci vítězných obcí ve všech kategoriích 
se zúčastnili odborného zájezdu do Vídně, obce dále získaly poukázku 
na odběr kontejneru, diplom a upomínkové předměty.
Soutěžilo se i v domácnostech vybraných měst, do kterých byly za-
slány startovací balíčky (sada tašek v barvách kontejnerů na třídě-
ný odpad, leták s informacemi o třídění). Garanty této akce byli 
Jarmila Kratochvílová, vícenásobná mistryně světa v atletice, náměs-
tek hejtmana kraje Vysočina Pavel Hájek a Miroslav Marek, prezident 
agentury Dobrý den.
Formou sms soutěže se do kampaně zapojili i studen-
ti středních škol. Vítězky převzaly z rukou Jarmily Kratochvílové
a náměstka hejtmana Pavla Hájka snowboardy.
Na závěr i Jarmila Kratochvílová poděkovala všem soutěžícím za za-
pojení se do třídění odpadů s tím, že nebýt těch, kteří se umístili na de-
sátém, devátém či osmém místě, nebylo by ani těch, již se umístili na 
prvním, druhém a třetím.
O průběhu soutěží se můžete dozvědět více na webových stránkách 
www.tridime-vysocina.cz/soutez-obci.

 Eva Navrátilová, odbor životního prostředí
telefon: 564 602 522, e-mail: navratilova.e@kr-vysocina.cz

Sídlo kraje Vysočina a odloučená pracoviště

Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Odbor regionálního rozvoje
Žižkova 16, 586 01 Jihlava

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Odbor školství, mládeže a sportu – oddělení ekonomiky 
školství
Tolstého 15, 586 01 Jihlava 

Odbor kontroly
Seifertova 26, 586 01, Jihlava
 
Odbor životního prostředí
Seifertova 24, 586 01, Jihlava

Krajská komunikační a informační 
kampaň k problematice třídění

využitelných odpadů – slavnostní 
ukončení s vyhlášením vítězů soutěží

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

internetových stránkách kraje

http://samosprava.kr-vysocina.cz.
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Přechodné ustanovení vy-
hlášky číslo 30/2001 Sb., 
kterou se provádějí pravidla 
provozu na pozemních komu-
nikacích, v § 34 stanovuje, že 
označení dopravními značkami 
a dopravními zařízeními podle 
dosavadních právních předpisů 
platí do doby jejich nahrazení 
dopravními značkami, světel-
nými signály a dopravními za-
řízeními podle této vyhlášky, 
nejdéle do 31. prosince 2006. 
Vzhledem k nesprávnému vý-
kladu obsahu tohoto paragra-
fu, které proběhlo i mnohými 
sdělovacími prostředky, upřes-
ňuje odbor dopravy a silničního 
hospodářství Krajského úřadu 
kraje Vysočina ve shodě s čes-
kými technickými normami 
tuto tzv. plošnou výměnu stá-
vajících dopravních značek za 
retrorefl exní dopravní značky 
následovně:
Do uvedeného data, tedy do 
31. prosince 2006, musí být 
vyměněny pouze ty doprav-
ní značky, jejichž tvar, symbol
a barevné provedení podle již 

neplatné vyhlášky č. 99/1989 
Sb. neodpovídají tvarům, sym-
bolům a barevnému prove-
dení podle platné vyhlášky 
č. 30/2001 Sb. Není tedy nut-
né vyměňovat plošně všech-
ny dopravní značky, ale pouze 
neodpovídající výše uvedeným 
parametrům. 
Jak je to tedy s diskutovanou 
povinností vyměnit stávají-
cí dopravní značky za retrore-
fl exní? 
Od roku 1991 do března roku 
2003 platila pro dopravní znač-
ky na pozemních komunika-
cích česká norma ČSN 01 8020, 
která byla v roce 1995 doplněna
o ZMĚNU 1. V této změně 
normy je konkrétně uvedeno, 
jaké parametry musí nově vy-
ráběné a umisťované dopravní 
značky splňovat. Uvádíme ci-
taci článku 9 uvedené normy:
„Na pozemních komuni-
kacích kromě účelových 
komunikací, místních ko-
munikací funkční třídy D 
a v odůvodněných případech 
i funkční třídy C, musí být 

refl exní dopravní značky, popř. 
prosvětlované dopravní značky 
(s vnitřním světelným zdrojem).
Na všech pozemních komuni-
kacích musí být refl exní, popř. 
prosvětlované dopravní znač-
ky stanovující přednost v jízdě 
(„Dej přednost v jízdě!“, „Dej 
přednost v jízdě tramvaji!“, 
„Stůj, dej přednost v jízdě!“, 
„Přednost protijedoucích vo-
zidel“, „Křižovatka s vedlejší 
silnicí“, „Hlavní silnice“, „Ko-
nec hlavní silnice“), označují-
cí přechod pro chodce („Pozor, 
přechod pro chodce“, „Pře-
chod pro chodce“) a železnič-
ní přejezd včetně případných 
dodatkových tabulek.“
Dopravní značky, které usta-
novením ZMĚNY 1 této nor-
my nevyhovovaly, musely být 
vyměněny nebo upraveny do 
31. 12. 2001.
Je-li od zavedení ZMĚNY 1 
měněna nebo instalována do-
pravní značka, musí splňovat 
požadavky této normy podle 
kategorie komunikace, na kte-
ré je umístěna. Takže tzv. ploš-

ná výměna dopravních značek 
za retrorefl exní měla být ukon-
čena již ke konci roku 2001.
V současnosti platí česká tech-
nická norma ČSN EN 12899-1 
Stálé svislé dopravní značení 
– Část 1: Stálé dopravní znač-
ky, jež stanovuje požadavky 
týkající se nových stálých do-
pravních značek i úrovně vlast-
ností, které musí být zachovány 
při vystavení dopravních zna-
ček přirozeným povětrnostním 
podmínkám. Součástí normy 
je tabulka NA.1 – Minimální 
požadavky na dopravní znač-
ky pro různé kategorie a třídy 
pozemních komunikací. Prá-
vě podle této tabulky lze ur-
čit, jakým požadavkům musí 
vyhovovat dopravní značky 
ve vztahu ke kategorii pozem-
ní komunikace, na které jsou 
umístěny.

 Miroslav Olšan, odbor do-
pravy a silničního hospodář-
ství
telefon: 546 602 412, e-mail: 
olsan.m@kr-vysocina.cz

Výměna dopravních značek

Zastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 29. listopadu 2005 
schválilo nové Zásady zastupitelstva kraje Vysočina pro po-
skytování účelových dotací v rámci Programu obnovy ven-
kova Vysočiny. Podle těchto zásad bude prováděn výběr žádostí
a následně i budou poskytovány dotace obcím v roce 2006 a dal-
ších letech. Ve srovnání s původními zásadami jsou podmínky 
pro podávání žádostí zjednodušeny. Hlavní změny oproti roku 
2005 jsou tyto:
1) Byla vypuštěna oblast podpory B (mikroregionální projekty) – 

navrhováno řešit formou grantového programu z Fondu Vyso-
činy. Obsahem zásad jsou pouze „obecní projekty“ – žadateli 
tedy mohou být pouze obce.

2) Z důvodu zjednodušení rozhodovacího procesu již nebude ná-
vrh na rozdělení dotací připravovat Hodnoticí výbor POVV. 
Po vyhodnocení administrativního souladu odborem regio-
nálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina ve spoluprá-
ci s obcemi s rozšířenou působností, které sbírají žádosti, bude 
seznam projektů navržených k dotaci předložen ke schválení 
přímo Radě kraje Vysočina a následně i Zastupitelstvu kraje 
Vysočina. Rozhodnutí zastupitelstva o přidělení dotací pro-
běhne nejpozději do konce dubna 2006 a bude neodkladně 
oznámeno obci.

3) O tom, která obec dotaci obdrží, již nebude rozhodováno dle 
předem daných kritérií, protože dotaci obdrží každá obec, kte-
rá předloží žádost, jež bude v souladu se zásadami. V případě 
převisu požadovaných podpor nad objemem alokovaných pro-
středků (v rozpočtu navrhováno 69 mil. Kč) se může maximál-
ní poskytnutá dotace snížit, ne však pod garantovanou výši 
104 000,- Kč.

4) O 10 % byl snížen povinný podíl příjemce podpory u všech ve-
likostních kategorií obcí.

5) Bylo upuštěno od nutnosti mít pro území, na němž bude akce 
realizována, zpracovaný místní program obnovy venkova zá-
roveň s urbanistickou studii nebo územním plánem. Nově sta-
čí pouze jeden z těchto podkladů. Tato změna se promítla i do 
formuláře žádosti.

Žádosti se přijímají v termínu od 1. 12. 2005 do 31. 1. 2006 na 
úřadech příslušné obce s rozšířenou působností. Schválené zá-
sady (včetně formuláře žádosti) jsou vyvěšeny na internetových 
stránkách kraje www.kr-vysocina.cz v sekci Dokumenty odbo-
rů krajského úřadu > Odbor regionálního rozvoje > Rozvoj a ob-
nova venkova. 

 Dušan Vichr, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 541, e-mail: vichr.d@kr-vysocina.cz

Program obnovy venkova Vysočiny v roce 2006
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Z výsledků analýzy, která byla provedena ze vzorku 314 podniků zpracovatelského průmyslu kraje Vysočina s dvaceti a více zaměst-
nanci, vyplývá, že nejúspěšnějším odvětvím v kraji je dřevozpracující průmysl. Tento obor se na celkové zaměstnanosti ve zpraco-
vatelském průmyslu podílí zhruba 5 %, ovšem na celkovém obratu činí jeho podíl 13 % a ziskovostí na jednoho pracovníka předčí 
dvojnásobně druhý v pořadí chemický průmysl (sem patří i výroba a zpracování plastů). 
Nejvyšší zaměstnanost (25 % podíl), obrat (26 %) i celkový zisk (18 %) vykazuje strojírenství. Finanční ukazatele tohoto odvětví však 
dosahují při přepočtu na jednoho pracovníka pouze průměrných výsledků. Jediným ztrátovým oborem je tzv. ostatní zpracovatel-
ský průmysl, do kterého patří například produkce nábytku, hudebních nástrojů, sportovních potřeb, hraček, kartáčnických výrobků
či zpracování druhotných surovin.

Obr. 1: Obrat na jednoho pracovníka dle odvětví zpracovatelského průmyslu v kraji Vysočina v roce 2003

Obr. 2: Hospodářský výsledek (zisk, ztráta) na jednoho pracovníka dle odvětví zpracovatelského průmyslu v kraji Vysočina v roce 2003

Pramen (oba obrázky): Hospodaření průmyslových podniků se sídlem v kraji Vysočina v roce 2003. Výzkumné centrum regionální-
ho rozvoje Masarykovy univerzity v Brně, 2005.

 Václav Novák, odbor regionálního rozvoje, tel.: 564 602 542, e-mail: novak.v@kr-vysocina.cz

Zpracovatelům dřeva se v kraji Vysočina vede dobře

Vysočina v číslech



ZPRAVODAJ ZPRAVODAJ
číslo 1/2006 strana 7

Dopisem č. j. KUJIP0076YNK byly zaslány na obce a svazky po-
kyny ke zpracování účetnictví a rozpočtu za prosinec 2005 a ter-
míny předložení státních účetních výkazů. Pokyny jsou také 
vyvěšeny na webových stránkách kraje Vysočina.
Nastavení automatu UCR v čase zpracování období 12/2005 
a 13/2005:
Upravený rozpočet: od 16. 12. 2005 do 10. 1. 2006
Data účetnictví období 12/2005: od 1. 1. 2006 do 20. 1. 2006
Opravy rozvahových účtů 12/2005:  do 27. 1. 2006
Závěrečné zápisy období 13/2005: od 11. 1. 2006 do 27. 1. 2006
Upravený rozpočet mohou obce a svazky předkládat v termí-
nu od 15. prosince 2005 do 10. ledna 2006. Upravený rozpočet 
předloží dávkou a zaokrouhlený na celé stokoruny. Nelze předat
ve tvaru 231 00. Upravený rozpočet musí obsahovat všechny 
vztahy k ostatním rozpočtům, tj. státní rozpočet, státní fondy, 
kraj a ostatní obce a svazky. Vztahy mezi obcemi a svazky musí 
být vzájemně odsouhlaseny.
Data účetnictví za období 12/2005 obce a svazky předají dáv-
kou v termínu od 1. ledna do 20. ledna 2006 včetně tiskového 
konečného výkazu Fin 2-12M, rozpisu konsolidačních položek 
(tabulka), potvrzených zůstatků účtů a tiskovou předběžnou roz-
vahu před závěrečným zápisem. Do tohoto termínu musí být pro-
účtovány všechny účetní případy, tedy i rozvahové účty. V tomto 
období se nepředkládají závěrečné zápisy. 
Opravy rozvahových účtů v období 12/2005. Opravy rozvaho-
vých účtů lze provést, a to v období 12/2005 do 27. ledna 2006. 
Obce a svazky zašlou dávky celého měsíce prosince včetně oprav. 
Opravy musí obce a svazky řešit individuálně s pracovnicemi de-
tašovaných pracovišť.
Po provedených opravách obce a svazky udělají výkazy Příloha 
účetní závěrky a Výkazy zisku a ztráty. Oba výkazy budou sesta-
veny a předány i v případě, že nebudou obsahovat data (ne z důvodu 
špatného sestavení výkazu).
Závěrečné zápisy v období 13/2005. Po všech provedených 
opravách obce a svazky vytvoří závěrečné zápisy. Zasílat je mo-
hou na automat již od 11. ledna, poslední termín je 27. ledna 2006.
Je potřeba dodržet stanovené analytické účty pro závěrečné zápisy. 
Po závěrečných zápisech udělají obce a svazky výkaz Rozvaha.
Předkládání tiskových výkazů. V termínu od 30. ledna do 3. úno-
ra 2006 předloží všechny obce a svazky osobně podle harmono-
gramu na detašovaná pracoviště v tiskové podobě tyto výkazy: 
Rozvaha, Příloha k účetní závěrce a Výkazy zisku a ztráty v Kč 
na dvě desetinná místa. Výkazy v tiskové podobě mohou být 
předloženy i s označením období 13/2004.
Nastavení automatu VYK pro předání výkazů PO: 2. až 
31. ledna 2006 
Platí pouze pro neškolské PO zřizované obcemi. Tiskové výka-
zy v tis. Kč předloží obce na detašovaná pracoviště od 25. do 
31. ledna 2006.
Školské PO předloží na automat VYK: od 2. do 20. ledna 2006, 
tiskové do 31. 1. 2006. 

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

Harmonogram závěrkových
prací roku 2005 v období 

leden až únor 2006

Dne 3. prosince 2005 od 
7.00 do 22.00 hod. proběhly
v obci Velký Rybník (okr. 
Pelhřimov, registrační úřad 
Pelhřimov) nové volby do za-
stupitelstva obce. Důvodem 
konání nových voleb bylo 
snížení počtu členů zastupi-
telstva obce pod hranici pěti 
členů, neboť jeden z členů 
zastupitelstva obce rezigno-
val na svůj mandát z důvodu 
změny místa trvalého po-
bytu. Vzhledem k tomu, že
v roce 2002 do Zastupitel-
stva obce Velký Rybník 
kandidovali pouze nezávislí 
kandidáti, nemohl na uvol-
něné místo v zastupitelstvu 
obce nastoupit náhradník.

Do zastupitelstva obce byl 
počet volených členů za-
stupitelstva obce stano-
ven na pět. Kandidátní 
listinu podala jedna vo-
lební strana, a to sdruže-
ní nezávislých kandidátů
s názvem Sdružení nezávis-
lých kandidátů č. 1.
Výsledky voleb do Zastu-
pitelstva obce Velký Ryb-
ník naleznete na webových 
stránkách www.volby.cz 
> rok 2002 – stav k 7. 12. 
2005.

 Alena Kuchařová, odbor 
sekretariátu ředitele a kraj-
ského živnostenského úřadu
telefon: 564 602 258, e-mail: 
kucharova.a@kr-vysocina.cz

Ve Velkém Rybníku proběhly 
nové volby do zastupitelstva obce

Odbor sekretariátu
reditele a krajského
živnostenského úradu

Na základě zákona č. 444/
2005 Sb., kterým byl noveli-
zován zákon č. 531/1990 Sb., 
o územních fi nančních orgá-
nech, se mění i řada dalších 
zákonů. Pro obce je význam-
ným dopadem této novely 
fakt, že s účinností od 1. 1. 
2006 dochází ke změně pří-
slušnosti k placení a vymá-
hání těch odvodů, poplatků 
sankční povahy a pokut, jež 
stanovují ÚSC (obce s pověře-
ným úřadem nebo kraj) svým 
rozhodnutím a které doposud 
vymáhaly fi nanční úřady. Z fi -
nančních úřadů přechází tato 
kompetence na celní úřady. 
Jedná se např. o platby za od-
nětí půdy zemědělského půd-
ního fondu, odnětí lesní půdy, 
platby za znečištění ovzdu-
ší, za vypouštění odpadních 

vod, za odběr podzemních vod 
apod.
Zároveň pokud byly obce pří-
jemci zákonem stanovených 
výše uvedených plateb, budou 
veškeré platby uhrazené na 
základě rozhodnutí vydaných 
po 1. 1. 2006 zasílány obcím
z účtu celních úřadů nikoli již 
z účtu fi nančních úřadů.
V kraji Vysočina jsou místně 
příslušnými úřady Celní úřad 
Jihlava pro obce okresu Jih-
lava, Třebíč a Pelhřimov, te-
lefonní číslo je 567 109 402, 
a dále Celní úřad Žďár nad Sá-
zavou pro obce okresu Žďár 
nad Sázavou a Havlíčkův Brod, 
telefonní číslo 566 623 206.

 Anna Krištofová, odbor 
ekonomický
telefon: 564 602 232, e-mail: 
kristofova.a@kr-vysocina.cz

 Dopad novely zákona
č. 531/1990 Sb. na obce
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Opět po roce připomínáme povinnost všech obcí a příspěvkových 
organizací zpracovat zprávu o výsledcích fi nančních kontrol. 
Struktura a rozsah této zprávy, postup a termíny jejího předlo-
žení jsou upraveny v paragrafech 32 a 33 vyhlášky č. 416/2004 
Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o fi nanční kontrole 
ve veřejné správě. V přílohách této vyhlášky jsou uvedeny jednak 
osnova roční zprávy, jednak vzory tabulek k vyplnění. 
Podrobná informace o zpracování roční zprávy byla zveřejně-
na před rokem v lednovém vydání krajského Zpravodaje. Upo-
zorňujeme pouze, že obce s 15 000 a více obyvateli nebo obce
se zavedeným útvarem interního auditu vypracovávají zprávu 
v plném rozsahu, tj. v rozsahu příloh vyhlášky č. 1a, 2 až 5; ostat-
ní obce vyhotovují zprávu ve zkráceném rozsahu, tj. přílohy č. 1b, 
2 a 4. Zprávy obcí musí zahrnovat i výsledky fi nančních kontrol 
jimi zřízených příspěvkových organizací, přičemž postup a ter-
mín předložení zprávy pro příspěvkové organizace si stanovuje 
obec ve své působnosti.
Zprávu o výsledcích fi nančních kontrol za rok 2005 jsou obce po-
vinny předat krajskému úřadu, odboru kontroly, nejpozději do 
15. února 2006 v písemném vyhotovení nebo v elektronické po-
době prostřednictvím informačního systému fi nanční kontroly ve 
veřejné správě (Modul ročních zpráv). V případě volby elektronic-
ké formy předání zprávy je třeba nahlásit na e-mailovou adresu 
tvrz.l@kr-vysocina.cz jméno pracovníka obce, který bude pově-
řen zpracováním zprávy, včetně jeho e-mailové adresy. Tato adresa 
bude obratem zadána do Modulu ročních zpráv kvůli vygenero-
vání certifi kátu pro vstup do tohoto programu. Manuál k obsluze 
modulu je zveřejněn na webových stránkách ministerstva fi nancí. 
Obce, které již předkládaly v elektronické podobě zprávu za rok 
2004 a neměnily e-mailovou adresu pověřeného pracovníka, si 
certifi kát pouze obnoví. Kontaktní osobou odboru kontroly kraj-
ského úřadu pro zadávání ročních zpráv do modulu je Lukáš Tvrz, 
telefon: 564 602 707.

 Michal Ňachaj, odbor kontroly
telefon: 564 602 701, e-mail: nachaj.m@kr-vysocina.cz

Upozornění na zpracování 
zpráv o výsledcích fi nančních 

kontrol za rok 2005

Informace

Ochrana veřejného zdraví 
V souvislosti s rozsáhlými změnami, ke kterým došlo přije-
tím zákona č. 392/2005 Sb., vyhlásil předseda vlády v částce 
165/2005 Sbírky zákonů vydané dne 5. 12. 2005 pod č. 471/
2005 Sb. úplné znění zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřej-
ného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v plat-
ném znění. 
Ochrana ovzduší 
V souvislosti se změnami, ke kterým došlo přijetím zákona
č. 385/2005 Sb., vyhlásil předseda vlády v částce 165/2005 
Sbírky zákonů vydané dne 5. 12. 2005 pod č. 472/2005 Sb. úpl-
né znění zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně 
některých dalších zákonů, v platném znění. 
Placení poplatků za užívání dálnice a rychlostní silnice
V částce 160/2005 Sbírky zákonů vydané dne 21. 11. 2005 
byla publikována pod č. 457 vyhláška, kterou se mění vyhláš-
ka č. 571/2004 Sb., jíž se stanovují vzory kuponů prokazují-
cích zaplacení poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice, 
způsob jejich vyplňování, způsob vyznačování doby platnos-
ti kuponů s dobou platnosti kratší než kalendářní rok a způsob 
jejich evidence. Vyhláška upravuje podobu a délku platnosti 
jednotlivých kuponů prokazujících zaplacení poplatku za uží-
vání dálnice a rychlostní silnice.
Vyhláška je účinná od 1. 12. 2005
Změna nového správního řádu
V částce 143/2005 Sbírky zákonů vydané dne 18. 10. 2005 
byl publikován pod č. 413 zákon o změně zákonů v souvislos-
ti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bez-
pečnostní způsobilosti. Tímto zákonem dochází ke změně celé 
řady právních předpisů, ke změně dochází kromě jiného (ješ-
tě před nabytím účinnosti) i v některých ustanoveních nového 
správního řádu – zákon č. 500/2004 Sb. 
Převážná část zákona je účinná od 1. 1. 2006.

Novinky ve Sbírce zákonů

V současné době probíhají pří-
pravné práce pro zpracování 
plánů oblastí povodí. Tyto plány 
budou tvořit základní dokument 
na úseku vodního hospodář-
ství a budou podkladem pro vý-
kon veřejné správy, zejména pro 
územní plánování, územní roz-
hodování a povolování staveb. 
Plány oblastí povodí budou zpra-
covávány ve třech etapách. První 
etapa představuje přípravné prá-

ce. Jejich první částí je zpracová-
ní časového plánu a programu 
prací, který se musí publiko-
vat a zpřístupnit uživatelům vod 
a veřejnosti k připomínkám. 
Podle vyhlášky č. 142/2005 Sb., 
o plánování v oblasti vod, jsou 
časové plány a program prací 
vystaveny k veřejnému nahléd-
nutí po dobu 6 měsíců ode dne 
zveřejnění. Příslušná oznáme-
ní o zveřejnění časového plánu 

a programu prací se vyvěšují na 
úředních deskách územně dotče-
ných krajských úřadů a obcí.
Na území kraje Vysočina jde o 4 
oblasti povodí, která sem zasahu-
jí, a to oblast povodí Dyje, Hor-
ní Vltavy, Dolní Vltavy, Horního 
a středního Labe.
Koncem prosince 2005 rozeslal 
krajský úřad příslušná oznáme-
ní o zveřejnění časového plánu 
a programu prací všem obcím 

v oblasti povodí Dyje (jedná se 
o obce v okresech Třebíč, Žďár 
nad Sázavou a Jihlava). Obce ve 
zbylých výše uvedených povo-
dích budou osloveny počátkem 
roku 2006. 

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

Zveřejnění časového plánu a programu prací
pro zpracování plánů oblastí povodí
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Usnesení 0464/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje upravený program jed-Usnesení 0464/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje upravený program jed-Usnesení 0464/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
nání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 29. 11. 2005
Usnesení bylo přijato 28 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 0465/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje volí Ing. Janu Fischerovou, CSc., Usnesení 0465/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje volí Ing. Janu Fischerovou, CSc., Usnesení 0465/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje volí
Ing. Jana Karase ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 8/2005.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 29. 11. 2005
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0466/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje stanovuje 4. 11. 2005 jako den, Usnesení 0466/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje stanovuje 4. 11. 2005 jako den, Usnesení 0466/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje stanovuje
od kterého se poskytuje odměna Ing. Tomáši Havlíkovi, novému členovi zastupitel-
stva kraje.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 29. 11. 2005
Usnesení bylo přijato 31 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0467/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje o poskytování měsíč-Usnesení 0467/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje o poskytování měsíč-Usnesení 0467/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
ní odměny panu Ing. Františku Dohnalovi po dobu 3 měsíců ode dne vzdání se funkce 
podle § 50 odst. 5 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozděj-
ších předpisů.
odpovědnost: Odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu, Odbor se-
kretariátu hejtmana, termín: 1. 3. 2006
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 8.

Usnesení 0468/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje volí členem Rady kraje Vysoči-Usnesení 0468/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje volí členem Rady kraje Vysoči-Usnesení 0468/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje volí
na Ing. Miroslava Houšku a stanovuje  Ing. Miroslava Houšku uvolněným členem  Ing. Miroslava Houšku uvolněným členem 
rady kraje s účinností od 29. 11. 2005  Ing. Miroslavu Houškovi výši odměny dle plat- Ing. Miroslavu Houškovi výši odměny dle plat-
ného nařízení vlády s účinností od 29. 11. 2005  Ing. Václava Kodeta uvolněným čle- Ing. Václava Kodeta uvolněným čle-
nem rady kraje pro funkci náměstka hejtmana s účinností od 29. 11. 2005  Ing. Václavu  Ing. Václavu 
Kodetovi výši odměny dle platného nařízení vlády s účinností od 29. 11. 2005 a určuje
v souladu s § 64 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších 
předpisů, náměstkem hejtmana, který zastupuje hejtmana v době jeho nepřítomnosti 

nebo v době kdy hejtman nevykonává funkci, Ing. Václava Kodeta.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 29. 11. 2005
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 14.

Usnesení 0469/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí zprávu o činnos-Usnesení 0469/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí zprávu o činnos-Usnesení 0469/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
ti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje, termín: 29. 11. 2005
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0470/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci o čin-Usnesení 0470/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci o čin-Usnesení 0470/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
nosti krajského úřadu.
odpovědnost: krajský úřad, termín: 29. 11. 2005
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0471/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  poskytnutí dotace SK  poskytnutí dotace SK 
Nové Město na Moravě na výstavbu biatlonového areálu ve výši do 33 % skutečných in-
vestičních nákladů v roce 2005 a 2006 na vybudování tohoto areálu, maximálně však ve 
výši 28,695 mil. Kč. Finanční prostředky budou uvolněny po ukončení realizace staveb-
ních prací ve dvou ucelených etapách plánovaných pro jednotlivé roky na základě před-
ložených dokladů; do 15 dnů po jejich předložení  zvýšit kapitolu Nemovitý majetek,  zvýšit kapitolu Nemovitý majetek, 
§ 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost o částku odpovídající 33 % prokázaných nákladů 
jednotlivých stavebních etap, maximálně však o 28,695 mil. Kč a snížit o stejnou část-
ku Fond strategických rezerva za účelem poskytnutí investiční dotace SK Nové Město 
na Moravě na výstavbu biatlonového areálu. Rozpočtovou změnu provést v letech 2005 
a 2006 za podmínek uvedených v předchozím bodě.
odpovědnost: ekonomický a majetkový odbor, termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0472/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje poskytnutí do-Usnesení 0472/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje poskytnutí do-Usnesení 0472/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje poskytnutí
tace městu Žďár nad Sázavou ve výši 21.500,- Kč na projekt „GPS Městská poli-
Usnesení 0472/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje poskytnutí
tace městu Žďár nad Sázavou ve výši 21.500,- Kč na projekt „GPS Městská poli-
Usnesení 0472/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje poskytnutí

cie Žďár nad Sázavou“ a dotaci Statutárnímu městu Jihlava pro městskou policii 
tace městu Žďár nad Sázavou ve výši 21.500,- Kč na projekt „GPS Městská poli-
cie Žďár nad Sázavou“ a dotaci Statutárnímu městu Jihlava pro městskou policii 
tace městu Žďár nad Sázavou ve výši 21.500,- Kč na projekt „GPS Městská poli-

ve výši 40 000,- Kč na projekt „Zavedení a rozšíření technologie GPS v roce 2005“ 

Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva kraje
č. 8/2005 konaného dne 29. 11. 2005 

Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém zasedání dne 21. 12. 2005 vyhlásilo tři nové grantové programy z Fondu Vysočiny zaměřené 
na zvýšení dostupnosti internetu, na podporu geoinformatické infrastruktury a využití nevyužívaných kulturních památek. Dále 
upozorňujeme na dva již dříve vyhlášené grantové programy, které mají uzávěrku v měsíci lednu. Níže je uveden výčet vyhlášených 
grantových programů a kontakt na odbory krajského úřadu, v jejichž gesci budou programy realizovány:

Veřejně přístupný internet II – program zaměřený na zvýšení dostupnosti internetu (odbor informatiky, Ing. Martina Rojková, tel.: 564 
602 341, rojkova.m@kr-vysocina.cz)
uzávěrka: 31. 1. 2006 

GIS V – program na podporu geoinformatické infrastruktury, vytváření a kvalifi kovaného užití geoinformací na Vysočině (odbor 
informatiky, RNDr. Jiří Hiess, tel.: 564 602 160, gis@kr-vysocina.cz)
uzávěrka: 31. 1. 2006

Nevyužívané památky – program na podporu zpracování studií využití kulturních památek (odbor kultury a památkové péče, Mgr. 
Jana Zadražilová, tel.: 564 602 357, zadrazilova.j@kr-vysocina.cz, Ing.arch. Olga Čermáková, tel.: 564 602 351, cermakova.o@kr-vysoci-
na.cz)
uzávěrka: 13. 3. 2006 

Regionální kultura V. – 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: 9. 1. 2006 

Krajina Vysočiny 2005 – program na podporu projektů k zadržení vody v krajině a k péči o přírodní prostředí (odbor životního pro-
středí, Ing. Eva Navrátilová, tel.: 564 602 522, navratilova.e@kr-vysocina.cz)
uzávěrka: 31. 1. 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

Nové grantové programy z Fondu Vysočiny
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z prostředků kapitoly Informatika (§ 5521 Operační a informační střediska IZS).
odpovědnost: odbor informatiky, odbor ekonomický, termín: prosinec 2005
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0473/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje zamítá žádost obce Strážek o do-Usnesení 0473/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje zamítá žádost obce Strážek o do-Usnesení 0473/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje zamítá
taci na stabilizaci svahu a opevnění koryta potoka Bobrůvka v obci dle materiálu ZK-
08-2005-09.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 15. 12. 2005
Usnesení bylo přijato 28 hlasy, proti 1, zdržel se 7.

Usnesení 0474/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  dotaci obci Kojčice na  dotaci obci Kojčice na 
odstranění povodňových škod ve výši 276 000,- Kč  povýšení kapitoly Požární ochra- povýšení kapitoly Požární ochra-
na a integrovaný záchranný systém, § 5299 Záležitosti civilní připravenosti na krizové 
stavy o částku 276.000,- Kč snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, Nespecifikovaná 
rezerva, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, o tuto částku.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor, termín: 14. 12. 2005
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0475/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje v souladu s ustanove-Usnesení 0475/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje v souladu s ustanove-Usnesení 0475/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
ním § 27, odst. 1. písmene e) zákona č. 237/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 133/1985 
Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 36, 
písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, poskytnutí neinvestiční do-
tace obcím kraje Vysočina na výjezd jednotek SDH obcí mimo katastrální území obce 
a odbornou přípravu za rok 2005 v celkové výši 2 120 000,-Kč z kapitoly Požární ochra-
na a IZS, ORJ 1500, § 5512 dle materiálu ZK-08-2005-11, př. 1.
odpovědnost: sekretariát hejtmana, ekonomický odbor, termín: 14. 12. 2005
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0476/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  poskytnutí dotace  poskytnutí dotace 
obci Žirov na odstranění povodňových škod ve výši 95 000,- Kč 
Usnesení 0476/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
obci Žirov na odstranění povodňových škod ve výši 95 000,- Kč 
Usnesení 0476/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje

 povýšení kapitoly Po- povýšení kapitoly Po-
žární ochrana a integrovaný záchranný systém, § 5299 Záležitosti civilní připravenosti 
na krizové stavy, o částku 95 000,- Kč snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, Nespe-
cifikovaná rezerva, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené o tuto částku.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor, termín: 14. 12. 2005
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0477/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje přesun nevyčerpaných Usnesení 0477/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje přesun nevyčerpaných Usnesení 0477/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
prostředků z rozpočtu kapitol do Fondu strategických rezerv v celkové výši 155 790 tis. 
Kč dle materiálů ZK-08-2005-13, př. 1 a př. 2.
odpovědnost: odbor ekonomický, termín: listopad 2005
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0478/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí „ZprávuUsnesení 0478/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí „ZprávuUsnesení 0478/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
o čerpání rozpočtu kraje v období leden – říjen 2005“ dle materiálu ZK-08-2005-14, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický, termín: listopad 2005
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0479/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje poskytnutí dotace měs-Usnesení 0479/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje poskytnutí dotace měs-Usnesení 0479/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
tu Chotěboř ve výši 200 tis. Kč na zpracované územně analytické podklady pro území 
obce s rozšířenou působností z kapitoly Územní plánování, paragraf 3635.
tu Chotěboř ve výši 200 tis. Kč na zpracované územně analytické podklady pro území 
obce s rozšířenou působností z kapitoly Územní plánování, paragraf 3635.
tu Chotěboř ve výši 200 tis. Kč na zpracované územně analytické podklady pro území 

odpovědnost: odbor OÚPSŘ, odbor ekonomický,
obce s rozšířenou působností z kapitoly Územní plánování, paragraf 3635.

 odbor OÚPSŘ, odbor ekonomický,
obce s rozšířenou působností z kapitoly Územní plánování, paragraf 3635.

 termín: do 15. 12. 2005
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0480/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  koupi pozemku par.  koupi pozemku par. 
č. 1397/24 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 14 m2
Usnesení 0480/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje

2
Usnesení 0480/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje

 v k. ú. a obci Pelhřimov 
od firmy MADETA, a. s., České Budějovice, Rudolfovská 246/83, do vlastnictví kraje 
č. 1397/24 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 14 m
od firmy MADETA, a. s., České Budějovice, Rudolfovská 246/83, do vlastnictví kraje 
č. 1397/24 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 14 m

Vysočina za kupní cenu 3 360,- Kč  prodej pozemku par. č. 3371/6 – ostatní plocha, sil- prodej pozemku par. č. 3371/6 – ostatní plocha, sil-
nice o výměře 11 m2
Vysočina za kupní cenu 3 360,- Kč 

2
Vysočina za kupní cenu 3 360,- Kč 

 v k. ú. a obci Pelhřimov z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví 
firmy MADETA, a. s., České Budějovice, Rudolfovská 246/83, za kupní cenu 2 640,- 
nice o výměře 11 m
firmy MADETA, a. s., České Budějovice, Rudolfovská 246/83, za kupní cenu 2 640,- 
nice o výměře 11 m  v k. ú. a obci Pelhřimov z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví 
firmy MADETA, a. s., České Budějovice, Rudolfovská 246/83, za kupní cenu 2 640,- 

 v k. ú. a obci Pelhřimov z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví 

Kč  Dodatek č. 105 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu  Dodatek č. 105 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu 
ZK-08-2005-16, př. 1  Dodatek č. 106 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhři- Dodatek č. 106 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhři-
mov dle materiálu ZK-08-2005-16, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: únor 2006
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0481/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  prodej pozemku par.  prodej pozemku par. 
č. 3061 – ostatní plocha, silnice o výměře 487 m2
Usnesení 0481/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje

2
Usnesení 0481/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje

 v k. ú. Zvěrkovice u Moravských Bu-
dějovic a obci Zvěrkovice vytvořeného geometrickým plánem č. 116-9833/2005 manže-
lům Karlovi a Antonii Deabisovým za kupní cenu 14 600,- Kč  dodatek č. 93 Zřizovací  dodatek č. 93 Zřizovací 
listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-08-2005-17, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: únor 2006
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0483/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  darování dle geomet- darování dle geomet-
rického plánu č. 116-9833/2005 nově vzniklých pozemků par. č. 3011/3 – ostatní plocha, 
ostatní komunikace o výměře 72 m2
rického plánu č. 116-9833/2005 nově vzniklých pozemků par. č. 3011/3 – ostatní plocha, 

2
rického plánu č. 116-9833/2005 nově vzniklých pozemků par. č. 3011/3 – ostatní plocha, 

, par. č. 3011/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace 
o výměře 464 m2, par. č. 3011/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 46 m2

, par. č. 3011/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace 
2

, par. č. 3011/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace 
, 

par. č. 3011/6 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 481 m2
o výměře 464 m2, par. č. 3011/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 46 m

2
o výměře 464 m2, par. č. 3011/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 46 m

, par. č. 3011/7 – 
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 51 m2
par. č. 3011/6 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 481 m

2
par. č. 3011/6 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 481 m

 a par. č. 3011/9 – ostatní plocha, 
ostatní komunikace o výměře 193 m2
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 51 m

2
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 51 m

, vše v k. ú. Zvěrkovice u Moravských Budějovic 
a obci Zvěrkovice, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Zvěrkovice  přijetí  přijetí 
daru dle geometrického plánu č. 116-9833/2005 nově vzniklých pozemků par. č. 3027/
7 – ostatní plocha, silnice o výměře 4 m2
daru dle geometrického plánu č. 116-9833/2005 nově vzniklých pozemků par. č. 3027/

2
daru dle geometrického plánu č. 116-9833/2005 nově vzniklých pozemků par. č. 3027/

, par. č. 3029/14 – ostatní plocha, silnice o vý-
měře 231 m2
7 – ostatní plocha, silnice o výměře 4 m

2
7 – ostatní plocha, silnice o výměře 4 m

, par. č. 3029/15 – ostatní plocha, silnice o výměře 39 m2
, par. č. 3029/14 – ostatní plocha, silnice o vý-

2
, par. č. 3029/14 – ostatní plocha, silnice o vý-

, par. č. 3029/16 – 

ostatní plocha, silnice o výměře 1 m2, par. č. 3029/18 – ostatní plocha, silnice o výměře 
1 m2
ostatní plocha, silnice o výměře 1 m

2
ostatní plocha, silnice o výměře 1 m

 a par. č. 3029/19 – ostatní plocha, silnice o výměře 24 m2
, par. č. 3029/18 – ostatní plocha, silnice o výměře 

2
, par. č. 3029/18 – ostatní plocha, silnice o výměře 

, vše v k. ú. Zvěrkovice 
u Moravských Budějovic a obci Zvěrkovice, z vlastnictví obce Zvěrkovice do vlastnic-
tví kraje Vysočina  Dodatek č. 91 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle  Dodatek č. 91 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle 
materiálu ZK-08-2005-19, př. 1  Dodatek č. 92 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic  Dodatek č. 92 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic 
Třebíč dle materiálu ZK-08-2005-19, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: únor 2006
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0484/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  dodatek č. 5 Zřizo- dodatek č. 5 Zřizo-
vací listiny příspěvkové organizace Speciální školy, Třebíč dle materiálu ZK-08-2005-
20, př. 1  dodatek č. 2 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Speciální školy, Třebíč,  dodatek č. 2 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Speciální školy, Třebíč, 
9. května 3, dle materiálu ZK-08-2005-20, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: prosinec 2005
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0485/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje uzavření smlouvy o bu-
doucí darovací smlouvě na převod stavby silnice III/36047 na pozemku par. č. 940 a po-
zemku par. č. 940 – ostatní plocha o výměře 2 904 m2
doucí darovací smlouvě na převod stavby silnice III/36047 na pozemku par. č. 940 a po-

2
doucí darovací smlouvě na převod stavby silnice III/36047 na pozemku par. č. 940 a po-

 v k. ú. Kozlov u Křižanova a obci 
Kozlov včetně všech součástí a příslušenství z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnic-
tví obce Kozlov.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: prosinec 2005
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0486/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  koupi pozemků dle  koupi pozemků dle 
materiálu ZK-08-2005-22, př. 1 v k. ú. Chvojnov a obci Pelhřimov do vlastnictví kraje 
Vysočina  dodatek č. 107 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle mate- dodatek č. 107 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle mate-
riálu ZK-08-2005-22, př. 2  dodatek č. 108 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pel- dodatek č. 108 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pel-
hřimov dle materiálu ZK-08-2005-22, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: březen 2006
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0487/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  prodej pozemků par.  prodej pozemků par. 
č. 3392/4 – ostatní plocha o výměře 354 m2, par. č. 3392/5 – ostatní plocha o výměře 
1 119 m2
č. 3392/4 – ostatní plocha o výměře 354 m

2
č. 3392/4 – ostatní plocha o výměře 354 m

, par. č. st. 371/3 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 156 m2
, par. č. 3392/5 – ostatní plocha o výměře 

2
, par. č. 3392/5 – ostatní plocha o výměře 

, nově odměře-
né pozemky par. č. st. 383/2 – zastavěná plocha o výměře 76 m2

, par. č. st. 371/3 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 156 m
2

, par. č. st. 371/3 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 156 m
, par. č. st. 472/2 – za-

stavěná plocha o výměře 107 m2
né pozemky par. č. st. 383/2 – zastavěná plocha o výměře 76 m

2
né pozemky par. č. st. 383/2 – zastavěná plocha o výměře 76 m

 dle GP č. 466-9857/2005 ze dne 19. 5. 2005 a stavbu 
komunikace na pozemku par. č. 3392/5, vše v k. ú. a obci Želetava, do vlastnictví SAK, 
stavěná plocha o výměře 107 m
komunikace na pozemku par. č. 3392/5, vše v k. ú. a obci Želetava, do vlastnictví SAK, 
stavěná plocha o výměře 107 m

s. r. o., Budišov 304, PSČ 675 03, za kupní cenu 112 600,- Kč 
komunikace na pozemku par. č. 3392/5, vše v k. ú. a obci Želetava, do vlastnictví SAK, 
s. r. o., Budišov 304, PSČ 675 03, za kupní cenu 112 600,- Kč 
komunikace na pozemku par. č. 3392/5, vše v k. ú. a obci Želetava, do vlastnictví SAK, 

 dodatek č. 94 Zřizovací  dodatek č. 94 Zřizovací 
listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-08-2005-23, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: prosinec 2005
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0488/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  koupi pozemků par.  koupi pozemků par. 
č. 2512/10 – ostatní plocha, silnice o výměře 269 m2
Usnesení 0488/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje

2
Usnesení 0488/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje

 a par. č. 2512/11 – ostatní plocha, 
silnice o výměře 80 m2
č. 2512/10 – ostatní plocha, silnice o výměře 269 m

2
č. 2512/10 – ostatní plocha, silnice o výměře 269 m

 v k. ú. a obci Kožichovice od Miloslava Jičínského, bytem Ko-
žichovice 34, do vlastnictví kraje Vysočina za kupní cenu v celkové výši 14 658,- Kč 

 Dodatek č. 95 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-08- Dodatek č. 95 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-08-
2005-24, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 2005
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0489/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  prodej pozemku par.  prodej pozemku par. 
č. st. 230/4 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2 m2
Usnesení 0489/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje

2
Usnesení 0489/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje

 v k. ú. a obci Želiv do vlastnic-
Usnesení 0489/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje

 v k. ú. a obci Želiv do vlastnic-
Usnesení 0489/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  prodej pozemku par. 

 v k. ú. a obci Želiv do vlastnic-
 prodej pozemku par. 

tví manželů Jaroslava a Libuše Hnátových, bytem Želiv, Na Struhách 275, za kupní cenu 
č. st. 230/4 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2 m
tví manželů Jaroslava a Libuše Hnátových, bytem Želiv, Na Struhách 275, za kupní cenu 
č. st. 230/4 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2 m

70,- Kč  Dodatek č. 109 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle mate- Dodatek č. 109 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle mate-
riálu ZK-08-2005-25, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 2005
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0490/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  prodej budo- prodej budo-
vy č. p. 62 (objekt k bydlení) na pozemku par. č. st. 6/5, pozemku par. č. st. 6/5 – za-
stavěná plocha a nádvoří o výměře 117 m2
vy č. p. 62 (objekt k bydlení) na pozemku par. č. st. 6/5, pozemku par. č. st. 6/5 – za-

2
vy č. p. 62 (objekt k bydlení) na pozemku par. č. st. 6/5, pozemku par. č. st. 6/5 – za-

 a pozemku nově odměřeného dle GP 
č. 203-346-2005 ze dne 20. 10. 2005 jako par. č. st. 6/1 – zast. plocha o výměře 
166 m2 
č. 203-346-2005 ze dne 20. 10. 2005 jako par. č. st. 6/1 – zast. plocha o výměře 

2 
č. 203-346-2005 ze dne 20. 10. 2005 jako par. č. st. 6/1 – zast. plocha o výměře 

se všemi součástmi a příslušenstvím včetně vnitřního vybavení domu, vše
v k. ú. a obci Lidmaň z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví Petra a Dany Jonáko-
vých, bytem Lidmaň 62, za kupní cenu 454 980,- Kč  dodatek č. 1 Zřizovací listiny  dodatek č. 1 Zřizovací listiny 
Ústavu sociální péče Lidmaň dle materiálu ZK-08-2005-26, př. 1.
vých, bytem Lidmaň 62, za kupní cenu 454 980,- Kč 
Ústavu sociální péče Lidmaň dle materiálu ZK-08-2005-26, př. 1.
vých, bytem Lidmaň 62, za kupní cenu 454 980,- Kč  dodatek č. 1 Zřizovací listiny 
Ústavu sociální péče Lidmaň dle materiálu ZK-08-2005-26, př. 1.

 dodatek č. 1 Zřizovací listiny 

odpovědnost: odbor majetkový, termín: březen 2006
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0491/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje darová-Usnesení 0491/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje darová-Usnesení 0491/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
ní pozemků par. č. 1084/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 527 m2, 
par. č. 1084/8 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 161 m2
ní pozemků par. č. 1084/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 527 m

2
ní pozemků par. č. 1084/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 527 m

, par. č. 1084/9 ostat-
ní plocha, ostatní komunikace 298 m2
par. č. 1084/8 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 161 m

2
par. č. 1084/8 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 161 m

 a par. č. 1084/10 ostatní plocha, ostatní komuni-
kace o výměře 256 m2
ní plocha, ostatní komunikace 298 m

2
ní plocha, ostatní komunikace 298 m

 v k. ú. a obci Krahulov do vlastnictví obce Krahulov  dodatek  dodatek 
č. 96 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-08-2005-27, př. 
1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: prosinec 2005
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0492/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  darování pozemků  darování pozemků 
uvedených v materiálu ZK-08-2005-28, př. 1 do vlastnictví obce Kožlí  dodatek č. 87  dodatek č. 87 
Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-08-2005-28, 
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př. 2  přijetí daru pozemku par. č. 1554/7ostatní plocha, silnice o výměře 16 m přijetí daru pozemku par. č. 1554/7ostatní plocha, silnice o výměře 16 m2 v k. ú. 
a obci Kožlí, zaměřeného geometrickým plánem č. 292-6/2005 ze dne 14. 4. 2005  do- do-
datek č. 88 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-
08-2005-28, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: leden 2006
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0493/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  přijetí daru spo- přijetí daru spo-
luvlastnického podílu ve výši 114/1000 pozemku par. č. 593/4 zastavěná plocha a nádvo-
ří v k. ú. a obci Chotěboř od města Chotěboř do vlastnictví kraje Vysočina  dodatek č. 2  dodatek č. 2 
Gymnázia, Chotěboř, Jiráskova 637, dle materiálu ZK-08-2005-29, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: leden 2006
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0494/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje souhlasí s uznáním vlast-Usnesení 0494/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje souhlasí s uznáním vlast-Usnesení 0494/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje souhlasí
nického práva města Třebíč k budově č. p. 42 stojící na pozemku st. par. č. 692, 
pozemku st. par. č. 692 – zastavěná plocha a nádvoří výměře 1 244 m2
nického práva města Třebíč k budově č. p. 42 stojící na pozemku st. par. č. 692, 

2
nického práva města Třebíč k budově č. p. 42 stojící na pozemku st. par. č. 692, 

, pozem-
ku par. č. 1634 – zahrada o výměře 800 m2
pozemku st. par. č. 692 – zastavěná plocha a nádvoří výměře 1 244 m

2
pozemku st. par. č. 692 – zastavěná plocha a nádvoří výměře 1 244 m

 a pozemku par. č. 1635 – zahrada
o výměře 1 133 m2
ku par. č. 1634 – zahrada o výměře 800 m

2
ku par. č. 1634 – zahrada o výměře 800 m

, vše v k. ú. a obci Třebíč, a to formou souhlasného prohlášení schva-
luje dodatek č. 4 Zřizovací listiny Speciálních škol Třebíč dle materiálu ZK-08-2005-luje dodatek č. 4 Zřizovací listiny Speciálních škol Třebíč dle materiálu ZK-08-2005-luje
31, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: prosinec 2005
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0495/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  koupi pozemku par.  koupi pozemku par. 
č. 1121/137 – ost. plocha, manipulační plocha o výměře 80 m2
Usnesení 0495/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje

2
Usnesení 0495/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje

 v k. ú. a obci Jihlava od 
spoluvlastníků, tj. Klause Andersena, bytem Jihlava, Březinova 2, Heleny Martoňové, 
bytem Jihlava, Nad Plovárnou 27, Valtra Střechy, bytem Jihlava, Nová 3875/12, Pavla 
Střechy, bytem Jihlava, Zahradní 12, Aloise Střechy, bytem Jihlava, U Pivovaru 7 a An-
ny Prokešové, bytem Jihlava, Březinova 13, do vlastnictví kraje za kupní cenu ve výši 
36 800,- Kč  dodatek Zřizovací listiny č. 47 Správy a údržby silnic Jihlava dle materi- dodatek Zřizovací listiny č. 47 Správy a údržby silnic Jihlava dle materi-
álu ZK-08-2005-32, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: únor 2006
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0496/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje uzavření smlou-
vy o budoucí smlouvě darovací, v níž obec se Bohdalov zaváže k darování po-
zemků par. č. 497/2 – ost. plocha o výměře 3 276 m2
vy o budoucí smlouvě darovací, v níž obec se Bohdalov zaváže k darování po-

2
vy o budoucí smlouvě darovací, v níž obec se Bohdalov zaváže k darování po-

, par. č. 497/4 – ost. plocha, 
ost. komunikace o výměře 2 m2
zemků par. č. 497/2 – ost. plocha o výměře 3 276 m

2
zemků par. č. 497/2 – ost. plocha o výměře 3 276 m

, par č. 497/5 – ost. plocha, ost. komunikace o vý-
měře 49 m2
ost. komunikace o výměře 2 m

2
ost. komunikace o výměře 2 m

, par. č. 497/6 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 120 m2
, par č. 497/5 – ost. plocha, ost. komunikace o vý-

2
, par č. 497/5 – ost. plocha, ost. komunikace o vý-

, par. 
č. 497/7 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 127 m2

, par. č. 497/6 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 120 m
2

, par. č. 497/6 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 120 m
, par. č. 497/9 – ost. plo-

cha, ost. komunikace o výměře 1 020 m2
č. 497/7 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 127 m

2
č. 497/7 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 127 m

, par. č. 497/11 – ost. plocha, ost. komu-
nikace o výměře 983 m2
cha, ost. komunikace o výměře 1 020 m

2
cha, ost. komunikace o výměře 1 020 m

, par. č. 497/13 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře
91 m2
nikace o výměře 983 m

2
nikace o výměře 983 m

 a par. č. 497/14 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 10 m2
, par. č. 497/13 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře

2
, par. č. 497/13 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře

 v k. ú. 
Chroustov u Bohdalova, obec Bohdalov, komunikace těmito pozemky zastavě-
né a obec Kyjov k darování pozemku par. č. 264/3 – ost. plocha, ost. komunikace
o výměře 7 296 m2
né a obec Kyjov k darování pozemku par. č. 264/3 – ost. plocha, ost. komunikace

2
né a obec Kyjov k darování pozemku par. č. 264/3 – ost. plocha, ost. komunikace

 v k. ú. Kyjov u Černé, obec Kyjov a komunikace tímto po-
né a obec Kyjov k darování pozemku par. č. 264/3 – ost. plocha, ost. komunikace

 v k. ú. Kyjov u Černé, obec Kyjov a komunikace tímto po-
né a obec Kyjov k darování pozemku par. č. 264/3 – ost. plocha, ost. komunikace

zemkem zastavěné do vlastnictví kraje Vysočina a kraj Vysočina se zaváže při-
jmout uvedené nemovitosti do svého vlastnictví za podmínky, že obec Kyjov uzavře
s krajem Vysočina smlouvu o budoucí smlouvě darovací, podle níž převezme do své-
ho vlastnictví vyřazenou část silnice III/35431 včetně pozemků touto komunikací za-
stavěných.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: leden 2006
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0497/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  prodej budo- prodej budo-
vy č. p. 125 na pozemku par. č. st. 136 a pozemků par. č. st. 136 – zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 1 810 m2
vy č. p. 125 na pozemku par. č. st. 136 a pozemků par. č. st. 136 – zastavěná plocha 

2
vy č. p. 125 na pozemku par. č. st. 136 a pozemků par. č. st. 136 – zastavěná plocha 

, par. č. 1196/5 – ostatní plocha, jiná plocha o výmě-
ře 126 m2
a nádvoří o výměře 1 810 m

2
a nádvoří o výměře 1 810 m

 a par. č. 1202/23 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 620 m2
, par. č. 1196/5 – ostatní plocha, jiná plocha o výmě-

2
, par. č. 1196/5 – ostatní plocha, jiná plocha o výmě-

, vše
v k. ú. a obci Štěměchy z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví KOREKT DIPS spol. 

 a par. č. 1202/23 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 620 m
v k. ú. a obci Štěměchy z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví KOREKT DIPS spol. 

 a par. č. 1202/23 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 620 m

s r. o., se sídlem Vinohradská 78, 618 00 Brno, za cenu 1 500 000,- Kč jako zájemci, 
který při výběru zájemce obálkovou metodou podal nejvyšší nabídkovou cenu  do- do-
datek č. 97 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-08-2005-
37, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: leden 2006
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0498/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  koupi pozemku za- koupi pozemku za-
měřeného geometrickým plánem č. 261-51/2005 par. č. 881/8 – ostatní plocha, silnice 
o výměře 178 m2
měřeného geometrickým plánem č. 261-51/2005 par. č. 881/8 – ostatní plocha, silnice 

2
měřeného geometrickým plánem č. 261-51/2005 par. č. 881/8 – ostatní plocha, silnice 

 v k. ú. Mostiště u Velkého Meziříčí a obci Velké Meziříčí od manželů 
Martina a Eriky Jandových, bytem Mostiště 49, PSČ 594 01 Velké Meziříčí, do vlastnic-
o výměře 178 m
Martina a Eriky Jandových, bytem Mostiště 49, PSČ 594 01 Velké Meziříčí, do vlastnic-
o výměře 178 m

tví kraje Vysočina za kupní cenu 12 290,- Kč  Dodatek č. 146 Zřizovací listiny Správy  Dodatek č. 146 Zřizovací listiny Správy 
a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-08-2005-38, př. 1.
tví kraje Vysočina za kupní cenu 12 290,- Kč 
a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-08-2005-38, př. 1.
tví kraje Vysočina za kupní cenu 12 290,- Kč  Dodatek č. 146 Zřizovací listiny Správy 
a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-08-2005-38, př. 1.

 Dodatek č. 146 Zřizovací listiny Správy 

odpovědnost: odbor majetkový, termín: leden 2006
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0499/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje koupi pozemků par. č. Usnesení 0499/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje koupi pozemků par. č. Usnesení 0499/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
490/6 – ostatní plocha, silnice o výměře 94 m2
Usnesení 0499/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje

2
Usnesení 0499/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje

, par. č. 573/4 – ostatní plocha, silnice o vý-
měře 358 m2
490/6 – ostatní plocha, silnice o výměře 94 m

2
490/6 – ostatní plocha, silnice o výměře 94 m

 a par. č. 573/9 – ostatní plocha, silnice o výměře 2 109 m2
, par. č. 573/4 – ostatní plocha, silnice o vý-

2
, par. č. 573/4 – ostatní plocha, silnice o vý-

, vše v k. ú. Bor 
u Nedvědice a obci Sejřek z vlastnictví Marie Holečkové, bytem Bor 1, 592 62 Nedvědi-
ce, do vlastnictví kraje Vysočina za kupní cenu 53 780,- Kč  Dodatek č. 145 Zřizovací  Dodatek č. 145 Zřizovací 
listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-08-2005-39, př. 1.
ce, do vlastnictví kraje Vysočina za kupní cenu 53 780,- Kč 
listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-08-2005-39, př. 1.
ce, do vlastnictví kraje Vysočina za kupní cenu 53 780,- Kč 

odpovědnost: odbor majetkový, termín: leden 2006
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0500/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje odmítá nabídku bezúplatného Usnesení 0500/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje odmítá nabídku bezúplatného Usnesení 0500/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje odmítá
převzetí pozemku par. č. 777/2 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 1 701 m2

 nabídku bezúplatného 
2

 nabídku bezúplatného 
 v k. ú. 

Mostiště u Velkého Meziříčí, obec Velké Meziříčí od Úřadu pro zastupování státu ve vě-
převzetí pozemku par. č. 777/2 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 1 701 m
Mostiště u Velkého Meziříčí, obec Velké Meziříčí od Úřadu pro zastupování státu ve vě-
převzetí pozemku par. č. 777/2 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 1 701 m

cech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: prosinec 2005
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0501/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  prodej budovy bez čp.  prodej budovy bez čp. 
postavené na pozemcích st. par. č. 5206 a st. par. 5904 v k. ú. a obci Chrudim do vlast-
nictví PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM, a. s., se sídlem Chrudim IV, Tovární 1130, PSČ 
postavené na pozemcích st. par. č. 5206 a st. par. 5904 v k. ú. a obci Chrudim do vlast-
nictví PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM, a. s., se sídlem Chrudim IV, Tovární 1130, PSČ 
postavené na pozemcích st. par. č. 5206 a st. par. 5904 v k. ú. a obci Chrudim do vlast-

537 23, za 400 tis. Kč  dodatek č. 3 Zřizovací listiny Středního odborného učiliště tech- dodatek č. 3 Zřizovací listiny Středního odborného učiliště tech-
nického, Chotěboř, Žižkova 1501, dle materiálu ZK-08-2005-30, př. 1.

 dodatek č. 3 Zřizovací listiny Středního odborného učiliště tech-
nického, Chotěboř, Žižkova 1501, dle materiálu ZK-08-2005-30, př. 1.

 dodatek č. 3 Zřizovací listiny Středního odborného učiliště tech-

odpovědnost: odbor majetkový, termín: leden 2006
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 1, zdržel se 10. 

Usnesení 0502/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje ruší usnesení 0276/04/2005/ZK Usnesení 0502/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje ruší usnesení 0276/04/2005/ZK Usnesení 0502/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje ruší
a schvaluje převod prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet projektu schvaluje převod prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet projektu schvaluje
„II/405 Jihlava-Příseka“ v celkové výši 40 000 000,- Kč s tím, že prostředky budou na 
zvláštní účet uvolňovány v letech 2005–2006 průběžně dle potřeby.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický, termín: prosinec 2005
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0503/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje poskytnutí investiční Usnesení 0503/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje poskytnutí investiční Usnesení 0503/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
dotace městu Náměšť nad Oslavou na akci „Rekonstrukce komunikace ul. mjr. Šandery 
Usnesení 0503/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
dotace městu Náměšť nad Oslavou na akci „Rekonstrukce komunikace ul. mjr. Šandery 
Usnesení 0503/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje poskytnutí investiční 
dotace městu Náměšť nad Oslavou na akci „Rekonstrukce komunikace ul. mjr. Šandery 

 poskytnutí investiční Usnesení 0503/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje poskytnutí investiční Usnesení 0503/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
dotace městu Náměšť nad Oslavou na akci „Rekonstrukce komunikace ul. mjr. Šandery 
Usnesení 0503/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje poskytnutí investiční Usnesení 0503/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje

v Náměšti nad Oslavou“ ve výši 6 000 000,- Kč z prostředků kapitoly Nemovitý maje-
tek, položka Investice v dopravě, § 2212 Silnice.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický, termín: prosinec 2005
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0504/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  poskytnutí investič- poskytnutí investič-
ní dotace městu Počátky ve výši 31 837,- Kč na úhradu 50 % prokazatelných nákladů 
na provedení kanalizace v místní části Leskovec  rozpočtové opatření v rámci kapito- rozpočtové opatření v rámci kapito-
ly Nemovitý majetek, spočívající ve snížení položky Investice v dopravě, § 2212 Silni-
ce, akce III/15245 Dalešice – most o částku 31 837,- Kč při současném zvýšení § 2321 
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly o tuto částku, položka Investiční 
dotace obcím.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický, termín: prosinec 2005
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0505/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 9 Zřizovací Usnesení 0505/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 9 Zřizovací Usnesení 0505/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
listiny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace, Vrch-
lického 61, Jihlava dle materiálu ZK-08-2005-41, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: prosinec 2005
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0506/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Zásady Zastupitelstva Usnesení 0506/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Zásady Zastupitelstva Usnesení 0506/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina dle mate-
riálu ZK-08-2005-42, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: listopad 2005
Usnesení bylo přijato 27 hlasy, proti 8, zdržel se 7.

Usnesení 0507/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje poskytnutí dotace Obci Usnesení 0507/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje poskytnutí dotace Obci Usnesení 0507/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Dolní Cerekev z rozpočtu kraje roku 2005 ze zvláštního účtu na předsanační práce sou-
visející s přípravou sanace skládky průmyslových odpadů v k. ú. Nový Rychnov v cel-
kové výši 59 685,- Kč, což činí 100  % požadovaných finančních prostředků.
odpovědnost: OLVHZ, termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0508/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje příslib poskytnutí dota-Usnesení 0508/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje příslib poskytnutí dota-Usnesení 0508/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
ce ze zvláštního účtu kraje Vysočina Městu Humpolec na 1. etapu sanace staré ekolo-
gické zátěže bývalého závodu Humpoleckých strojíren v maximální výši 75 % nákladů 
sanace, maximálně však ve výši 5,3 mil. Kč.
odpovědnost: OLVHZ, termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 0509/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení účelo-Usnesení 0509/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení účelo-Usnesení 0509/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
vých prostředků pro Gymnázium Vincence Makovského, Leandra Čecha 152, Nové 
Usnesení 0509/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
vých prostředků pro Gymnázium Vincence Makovského, Leandra Čecha 152, Nové 
Usnesení 0509/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení účelo-
vých prostředků pro Gymnázium Vincence Makovského, Leandra Čecha 152, Nové 

 přidělení účelo-Usnesení 0509/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení účelo-Usnesení 0509/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
vých prostředků pro Gymnázium Vincence Makovského, Leandra Čecha 152, Nové 
Usnesení 0509/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení účelo-Usnesení 0509/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí

Město na Moravě, na 4. čtvrtletí 2005 na realizaci vyhlášeného rozvojového programu 
pro sportovní gymnázia a gymnázia s třídami se studijním oborem sportovní příprava 
na rok 2005 ve výši 181 032,- Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, termín: listopad 
2005
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0510/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí úpravu roz-Usnesení 0510/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí úpravu roz-Usnesení 0510/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
počtu účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání  právnic- právnic-
kým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj 
dle materiálu ZK-08-2005-46, př. 1  právnickým osobám vykonávajícím činnost  právnickým osobám vykonávajícím činnost 
škol a školských zařízení, které zřizují obce, dle materiálu ZK-08-2005-46, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín:
listopad 2005
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
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Usnesení 0511/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přiděle-Usnesení 0511/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přiděle-Usnesení 0511/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
ní účelových prostředků Základní škole Havlíčkův Brod, Nuselská 3240, ve výši
45 210 Kč na realizaci projektu Pilotní ověřování školních vzdělávacích programů na 
1. stupni vybraných základních škol – PILOT 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín: listopad 
2005
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0512/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje poskytnutí finančního Usnesení 0512/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje poskytnutí finančního Usnesení 0512/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
příspěvku městu Třebíč ve výši 11 273,- Kč pro Kulturní, vzdělávací a informační za-
řízení Třebíč na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním národní přehlídky 
„Národní festival neprofesionálních komorních a symfonických těles“.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, termín: listopad 2005
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0513/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí  Přehled záměrů  Přehled záměrů 
změn ve školském rejstříku – projednávání listopad 2005 dle materiálu ZK-08-2005-49, 
př. 2  Pravidla pro posuzování změn ve školském rejstříku v roce 2005 dle materiá- Pravidla pro posuzování změn ve školském rejstříku v roce 2005 dle materiá-
lu ZK-08-2005-49, př. 1 souhlasí se záměry změn ve školském rejstříku škol a škol-souhlasí se záměry změn ve školském rejstříku škol a škol-souhlasí
ských zařízení zřizovaných krajem Vysočina označených v materiálu ZK-08-2005-49, 
př. 2 kódy 1A,B,C,D,E,F,G, 2A,B,C,D,E,F,G,H,I,J, 3D,E,F,4B,C, 6A,B,C,D,E,F, 
8A,B,F, 11A,B,C,D, 12A,E,F, 13E,F,G,H, 14A,B,C,D, 15A, 16A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K, 
17A,B, 19A, 20E,H, 22A,B, 24A,B,C,D,E,F,G,H, 25A,B,C,G, 27B,C,E,F,G, 31A,F,-
G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S doporučuje provedení změn v rejstříku škol a školských doporučuje provedení změn v rejstříku škol a školských doporučuje
zařízení zřizovaných jiným zřizovatelem než krajem Vysočina označených v mate-
riálu ZK-08-2005-49, př. 2 kódy 5A,B,C,D, 10A,B, 18A, 26A,C, 28A,B,C, 29B,C,D, 
30A,B,C,D.
odpovědnost: OŠMS, termín: do 30. 11. 2005 odeslat příslušnému správnímu orgánu
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 0514/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 1 ke zřizova-Usnesení 0514/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 1 ke zřizova-Usnesení 0514/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
cí listině Gymnázia, Chotěboř, Jiráskova 637, dle materiálu ZK-08-2005-50, př.1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: prosinec 2005
Usnesení bylo přijato 31 hlasy, proti 8, zdržel se 0.

Usnesení 0515/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatky zřizova-Usnesení 0515/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatky zřizova-Usnesení 0515/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
cích listin Krajské knihovny Vysočiny a Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, pří-
spěvkových organizací kraje Vysočina, dle materiálů ZK-08-2005-51, př. 1 a př. 2.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, termín: 29. 11. 2005
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0516/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 2 Zřizova-Usnesení 0516/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 2 Zřizova-Usnesení 0516/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
cí listiny příspěvkové organizace Pedagogicko-psychologická poradna, Žďár nad Sáza-
Usnesení 0516/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
cí listiny příspěvkové organizace Pedagogicko-psychologická poradna, Žďár nad Sáza-
Usnesení 0516/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje

vou, Veselská 35, dle materiálu ZK-08-2005-52, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a tělovýchovy, termín: 16. 12. 2005
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0517/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje závazek kraje k předfi-Usnesení 0517/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje závazek kraje k předfi-Usnesení 0517/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
nancování projektu Přeložka silnice II/352 Jihlava–Heroltice v rámci programu REA-
LITY na období 2004–2006.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ekonomický, odbor ma-
jetkový, termín: 31. 10. 2008
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0518/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje poskytnutí finančních Usnesení 0518/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje poskytnutí finančních Usnesení 0518/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
příspěvků v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování fi-
nančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kont-
roly jejich využití dle materiálu ZK-08-2005-54, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický od-
bor, termín: 2005
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0519/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Zásady Zastupitelstva 
kraje Vysočina pro přerozdělení dotace vyplacené kraji Vysočina Ministerstvem práce 
a sociálních věcí pro rok 2006 na podporu nestátních neziskových organizací poskytu-
jících sociální služby seniorům a osobám se zdravotním postižením dle materiálu ZK-
08-2005-55, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, termín: listopad 2005
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0520/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje „Zásady Zastupitelstva Usnesení 0520/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje „Zásady Zastupitelstva Usnesení 0520/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
kraje Vysočina o poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím působícím 
v oblasti sociálních služeb na realizaci investic“ dle materiálu ZK-08-2005-56, př. 1.
odpovědnost: OSVZ, termín: 31.12.2006
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0521/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  poskytnutí dotace Di- poskytnutí dotace Di-
ecézní charitě Brno, Oblastní charitě Třebíč, ve výši 200 tis. Kč na realizaci „Pracovní 
a motivační aktivizace nezaměstnaných bez domova pomocí stavebních prací na Azy-
lovém domě pro muže v Třebíči“ v souladu se „Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina 
o poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím působícím v oblasti sociál-
ních služeb na realizaci investic“  zvýšení výdajové části rozpočtu na rok 2005 u kapi- zvýšení výdajové části rozpočtu na rok 2005 u kapi-
toly Sociální věci § 4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně 
nepřizpůsobivým, pol. 6323 Investiční dotace církvím a náboženským společnostem, 

o částku 200 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje § 6409 Ostat-
ní činnosti jinde nezařazené, pol. Nespecifikovaná rezerva o částku 200 tis. Kč.
odpovědnost: OSVZ, termín: 31.12.2005
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0522/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje odvolává současného člena Regi-Usnesení 0522/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje odvolává současného člena Regi-Usnesení 0522/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje odvolává
onální rady Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod Ing. Františka Dohnala, a to z dů-
vodu jeho rezignace ze všech funkcí samosprávy kraje Vysočina schvaluje jako člena schvaluje jako člena schvaluje
Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod za kraj Vysočina Ing. Fran-
tiška Bradáče.
odpovědnost: oddělení sekretariátu Regionální rady, termín: 29. 11. 2005
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0523/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje převod dotace u obce Usnesení 0523/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje převod dotace u obce Usnesení 0523/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Nová Říše ve výši 200 tis. Kč z akce „Oprava místní komunikace v obci Nová Říše“ na 
Usnesení 0523/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Nová Říše ve výši 200 tis. Kč z akce „Oprava místní komunikace v obci Nová Říše“ na 
Usnesení 0523/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje převod dotace u obce 
Nová Říše ve výši 200 tis. Kč z akce „Oprava místní komunikace v obci Nová Říše“ na 

 převod dotace u obce Usnesení 0523/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje převod dotace u obce Usnesení 0523/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Nová Říše ve výši 200 tis. Kč z akce „Oprava místní komunikace v obci Nová Říše“ na 
Usnesení 0523/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje převod dotace u obce Usnesení 0523/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje

akci „Oprava silničních obrubníků vč. chodníků v obci Nová Říše“.
Nová Říše ve výši 200 tis. Kč z akce „Oprava místní komunikace v obci Nová Říše“ na 
akci „Oprava silničních obrubníků vč. chodníků v obci Nová Říše“.
Nová Říše ve výši 200 tis. Kč z akce „Oprava místní komunikace v obci Nová Říše“ na 

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 29. 11. 2005
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0524/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje o poskytnutí finanč-Usnesení 0524/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje o poskytnutí finanč-Usnesení 0524/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
ního příspěvku Asociaci krajů ČR ve výši 50 tis. Kč k pokrytí neplánovaného mimo-
Usnesení 0524/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
ního příspěvku Asociaci krajů ČR ve výši 50 tis. Kč k pokrytí neplánovaného mimo-
Usnesení 0524/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje o poskytnutí finanč-
ního příspěvku Asociaci krajů ČR ve výši 50 tis. Kč k pokrytí neplánovaného mimo-

 o poskytnutí finanč-Usnesení 0524/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje o poskytnutí finanč-Usnesení 0524/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje
ního příspěvku Asociaci krajů ČR ve výši 50 tis. Kč k pokrytí neplánovaného mimo-
Usnesení 0524/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje o poskytnutí finanč-Usnesení 0524/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje

rozpočtového výdaje za vypracování „jednotné metodiky pro tvorbu regionálních 
operačních programů pro regiony soudržnosti NUTS II“ a schvaluje přesun finančních 
prostředků ve výši 50 tis. Kč z kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. 
n., položky Nespecifikovaná rezerva, do kapitoly Regionální rozvoj, § 6113 Zastupitel-
stva krajů na úhradu příspěvku do rozpočtu Asociace krajů ČR.
n., položky Nespecifikovaná rezerva, do kapitoly Regionální rozvoj, § 6113 Zastupitel-
stva krajů na úhradu příspěvku do rozpočtu Asociace krajů ČR.
n., položky Nespecifikovaná rezerva, do kapitoly Regionální rozvoj, § 6113 Zastupitel-

odpovědnost: ORR, OE, termín: 29. 11. 2005
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0525/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje přidělení dotací v rámci Usnesení 0525/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje přidělení dotací v rámci Usnesení 0525/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
Programu obnovy venkova Vysočiny 2005 dle materiálu ZK-08-2005-61, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 29. 11. 2005
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 0526/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  Zásady zastupitelstva  Zásady zastupitelstva 
kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina v rámci 
Programu obnovy venkova Vysočiny dle materiálu ZK-08-2005-62, př. 1  vzor Smlou- vzor Smlou-
vy o poskytnutí podpory dle materiálu ZK-08-2005-62, př. 2.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 29. 11. 2005
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 0527/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje  poskytnutí dotace Sta- poskytnutí dotace Sta-
tutárnímu městu Jihlava ve výši 193 000,- Kč na realizaci projektu „Cyklostezka Jihla-
va–Třebíč–Raabs“ podle materiálu ZK-08-2005-63, př. 1 za podmínek uvedených ve 
vzoru smlouvy o poskytnutí dotace uvedenému v materiálu ZK-08-2005-63, př. 3  po- po-
skytnutí dotace městu Náměšť nad Oslavou ve výši 48 085,- Kč na realizaci projektu 
Realizace Mlynářské stezky podle materiálu ZK-08-2005-63, př. 2 za podmínek uve-
dených ve vzoru smlouvy o poskytnutí dotace uvedenému v materiálu ZK-08-2005-
63, př. 3  převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv v celkové výši  převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv v celkové výši 
241 085,- Kč do rozpočtu kapitoly Regionální rozvoj, § 2219 Ostatní záležitosti pozem-
ních komunikací.
odpovědnost: ORR, OE, termín: listopad 2005
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0528/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení grantového Usnesení 0528/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení grantového Usnesení 0528/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
programu „REGIONÁLNÍ KULTURA V.“ dle materiálu ZK-08-2005-64, př. 1 jmenu-
Usnesení 0528/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
programu „REGIONÁLNÍ KULTURA V.“ dle materiálu ZK-08-2005-64, př. 1 jmenu-
Usnesení 0528/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení grantového 
programu „REGIONÁLNÍ KULTURA V.“ dle materiálu ZK-08-2005-64, př. 1 jmenu-

 vyhlášení grantového Usnesení 0528/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení grantového Usnesení 0528/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
programu „REGIONÁLNÍ KULTURA V.“ dle materiálu ZK-08-2005-64, př. 1 jmenu-
Usnesení 0528/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení grantového Usnesení 0528/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje

je řídicí výbor grantového programu „Regionální kultura V.“ ve složení  ODS – Mar- ODS – Mar-
tina Matějková, Jaromíra Hanáčková  KDU-ČSL – Jaroslav Poborský, Jaroslav Staněk 
je řídicí výbor grantového programu „Regionální kultura V.“ ve složení 

 KDU-ČSL – Jaroslav Poborský, Jaroslav Staněk 
je řídicí výbor grantového programu „Regionální kultura V.“ ve složení 

 KDU-ČSL – Jaroslav Poborský, Jaroslav Staněk 
 KSČM – Jan Slámečka, Jarmila Rosecká 

tina Matějková, Jaromíra Hanáčková 
 KSČM – Jan Slámečka, Jarmila Rosecká 

tina Matějková, Jaromíra Hanáčková  KDU-ČSL – Jaroslav Poborský, Jaroslav Staněk 
 KSČM – Jan Slámečka, Jarmila Rosecká 

 KDU-ČSL – Jaroslav Poborský, Jaroslav Staněk 
 KSČM – Jan Slámečka, Jarmila Rosecká  ČSSD – Sylva Tesařová, Pavla Kučero-

 KDU-ČSL – Jaroslav Poborský, Jaroslav Staněk 
 ČSSD – Sylva Tesařová, Pavla Kučero-

 KDU-ČSL – Jaroslav Poborský, Jaroslav Staněk 
 ČSSD – Sylva Tesařová, Pavla Kučero-

vá  SNK – Zdeňka Marková, Olga Zachariášová,  SNK – Zdeňka Marková, Olga Zachariášová,  Martinu Matějkovou předsedky- Martinu Matějkovou předsedky-
ní řídicího výboru grantového programu „Regionální kultura V.“  Horymíra Kubíčka  Horymíra Kubíčka 
s právem hlasovacím a Jaroslavu Panáčkovou s právem poradním jako garanty řídicího 
výboru grantového programu „Regionální kultura V.“ a pověřuje radu kraje, aby v pří-pověřuje radu kraje, aby v pří-pověřuje
padě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, termín: listopad 2005
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0529/08/2005/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení grantové-
ho programu „Krajina Vysočiny 2005“ na podporu projektů k zadržení vody v krajině 
a k péči o přírodní prostředí dle materiálu ZK-08-2005-65, př. 1 jmenuje  řídicí výbor  řídicí výbor 
grantového programu „Krajina Vysočiny 2005“ ve složení  ODS – Igor Vrubel, Vla- ODS – Igor Vrubel, Vla-
dimír Bílek  KDU-ČSL – Jaroslav Hulák, Lukáš Dniš 
grantového programu „Krajina Vysočiny 2005“ ve složení 

 KDU-ČSL – Jaroslav Hulák, Lukáš Dniš 
grantového programu „Krajina Vysočiny 2005“ ve složení 

 KDU-ČSL – Jaroslav Hulák, Lukáš Dniš  KSČM – Ivo Novotný, Pa-
 ODS – Igor Vrubel, Vla-

 KSČM – Ivo Novotný, Pa-
 ODS – Igor Vrubel, Vla-

 KSČM – Ivo Novotný, Pa-
vel Šlechtický  ČSSD – Václav Janoušek, Lubomír Strnad 

 KSČM – Ivo Novotný, Pa-
 ČSSD – Václav Janoušek, Lubomír Strnad 

 KSČM – Ivo Novotný, Pa-
 ČSSD – Václav Janoušek, Lubomír Strnad  SNK – Pavel Vosátka,  SNK – Pavel Vosátka, 

Antonín Mičán  Jaroslava Huláka předsedou řídicího výboru grantového programu  Jaroslava Huláka předsedou řídicího výboru grantového programu 
„Krajina Vysočiny 2005“  Jana Joneše s právem hlasovacím a Evu Navrátilovou s prá- Jana Joneše s právem hlasovacím a Evu Navrátilovou s prá-
vem poradním, jako garanty řídicího výboru grantového programu „Krajina Vysočiny 
2005“ a pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenova-pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenova-pověřuje
la náhradníka.
odpovědnost: odbor životního prostředí, termín: listopad 2005
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

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


