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Obnova kulturních památek
v kraji Vysočina
Kraj Vysočina dlouhodobě
a systematicky pečuje o své
kulturní bohatství. Jedním
z důležitých nástrojů podpory
kulturního dědictví je poskytování fi nančních příspěvků
vlastníkům na obnovu kulturních památek z rozpočtu kraje
Vysočina nebo z grantových
programů Fondu Vysočiny.
V letech 2004–2005 bylo
v souladu se „Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na
obnovu kulturních památek
v kraji Vysočina“ obnoveno
253 kulturních památek nacházejících se na území 150
obcí našeho kraje. Celkové náklady dosáhly 115 milionů korun, téměř jednou třetinou, tj.
částkou 41 milionů korun, se
na fi nancování obnov podílel kraj Vysočina. Jednotliví
vlastníci (obce, církve, fyzické
i právnické osoby) investovali do oprav svých nemovitostí
přes 57 milionů korun. Nemalou měrou se na obnovách spolupodílely i obce, na jejichž
katastrálním území se památky nacházejí. Výše jejich
fi nanční spoluúčasti dosáhla částky 16,5 milionu korun.
V únoru a v březnu probíhala v prostorách vestibulu kon-

gresového centra Krajského
úřadu kraje Vysočina výstava
fotografií dokumentujících obnovu několika vybraných kulturních památek.
Také v roce 2006 kraj Vysočina vyhověl 163 žádostem o poskytnutí dotace na obnovu
kulturních památek. Celkové
náklady na obnovu dosáhnou
letos 80 milionů, vlastníci se
budou podílet částkou 54 milionů, obce poskytnou vlastníkům kulturních památek 9
milionů a kraj Vysočina rozdělí vlastníkům v souladu se
„Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování
dotací na obnovu kulturních
památek v kraji Vysočina“ 16,5
milionu korun.
Zajímavou možnost vrátit zpět
do života nevyužívané kulturní památky nabízel letos také
nový grantový program „Nevyužívané památky“. Na nabídku reagovalo 16 žádost
v celkovém objemu přes 1 milion korun.
Výjimečným kulturním bohatstvím kraje jsou městské
a vesnické památkové rezervace a městské a vesnické památkové zóny, představující území
s větší koncentrací hodnotných
objektů. Proto je potěšující,

že letos 18. 4. ve Španělském
sále Pražského hradu při setkání u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel získalo
město Jimramov ocenění časopisu Moderní obec a město
Polná se probojovalo mezi tři
kandidáty z celé republiky navržené na Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu
regenerace městských památkových rezervací a městských
památkových zón za rok 2005
a titul Historické město roku
2005, udělovanou Sdružením
historických měst a obcí.
Taky Kraj Vysočina se kromě
poskytování finančních příspěvků na obnovu kulturního
dědictví snaží motivovat aktivity v této oblasti udělováním
Ceny kraje Vysočina Zlatá jeřabina za kulturní počin. Cena
je vyhlašována ve dvou kategoriích: kulturní aktivita a péče o kulturní dědictví. Cílem
je poukázat na množství zajímavých kulturních akcí probíhajících v kraji a na péči o jeho
bohaté kulturní dědictví. Letos
bude cena udělena již podruhé.
Jana Zadražilová, odbor
kultury a památkové péče
telefon: 564 602 357, e-mail:
zadrazilova.j@kr-vysocina.cz

Dotace z EU ovlivňují život i v malých
obcích kraje Vysočina
V kraji Vysočina si v doposud
vyhodnocených pěti kolech výzev Společného regionálního
operačního programu (SROP)
podali žadatelé celkem 74 individuálních projektů, z nichž
30 bylo doporučeno k financování z tohoto programu. Program SROP, který je jedním
z pěti tuzemských operačních
programů pro čerpání dotací

ze strukturálních fondů Evropské unie (dále jen dotace), tak
přispívá k rozvoji Vysočiny,
a to jak ve velkých městech, tak
i v malých obcích. Právě z pohledu umístění projektů podle velikosti obcí se v kategorii
obcí do 200 obyvatel o dotace
ucházelo 5 projektů, z nichž
dva uspěly. U obcí od 201 do
1 000 obyvatel získaly dota-

ci dva projekty, ale z celkem
15 podaných. Žadatelé z obcí
s 1 001 až 5 000 obyvateli
byli úspěšní při získání dotace
v pěti případech z 15 podaných
projektů. U kategorie obcí od
5 001 do 10 000 obyvatel má
dotaci schváleno 6 z 15 podaných projektů. Svazky obcí
pak uspěly s jedním ze tří podaných projektů. Z celkem 21
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projektů podaných v působnosti obcí nad 10 001 obyvatel bylo vybráno k financování
ze SROP dalších 14 projektů.
Také část z projektů v působnosti větších obcí už má nebo
bude mít přímé nebo nepřímé
dopady na celou řadu menších
okolních obcí, případně i celokrajský dopad. Mezi takové
projekty patří v oblasti informatiky Regionální informační
komunikační síť ve správním
území Nového města na Moravě, Krajská páteřní optická
vysokokapacitní síť – Rowanet, rekonstrukce silnice II/405
v úseku Jihlava–Příseka nebo
rekonstrukce mostu a komunikace u Přibyslavic na Třebíčsku. Dopady na život obyvatel
malých obcí Vysočiny budou
mít i schválené projekty v oblasti infrastruktury pro rozvoj
lidských zdrojů. Například
v Chotěboři bude působit In-

tegrační a komunitní centrum
pro sociálně znevýhodněné občany mikroregionu Podoubraví, v Jihlavě vyroste Integrační
centrum pro osoby s omezenou
schopností pohybu a orientace
nebo centrum denních služeb
VOR, určené pro podporu léčby duševně nemocných.
Z konkrétních projektů menších obcí uspěla například
obec Bratřice s výstavbou turistické ubytovny nebo obec
Těchobuz s projektem zřízení
informačního centra, ubytovacího zařízení a Galerie Bernarda Bolzana v rekonstruovaném
zámeckém špýcharu. Dotace
ze SROP byla schválena i obci
Nárameč na lokální kabelový
internet nebo na projekty wi-fi
sítí v Košeticích a Batelově.
Objem požadovaných dotací
u podaných individuálních projektů za ukončených 5 kol výzev programu SROP přesáhl

na Vysočině 964 mil. Kč, přičemž schválené dotace činí
452 mil. Kč. Nejvíce dotačních
prostředků směřuje do silnic
a projektů dopravní obslužnosti,
a to zhruba 300 mil. Kč. Projekty komunikační infrastruktury získají téměř 50 mil. Kč
dotací, do infrastruktury cestovního ruchu by mělo jít okolo 35 mil. Kč dotací a projekty
předložené do infrastruktury
pro rozvoj lidských zdrojů obdrží zhruba 65 mil. Kč dotací. Tyto částky se však mohou
dále měnit, protože dotace jsou
vypláceny zpětně až po realizaci projektu a splnění všech
administrativních podmínek.
Poslední, zatím nerozdělené prostředky ze SROP,
alokované na Region soudržnosti NUTS II Jihovýchod, by
si žadatelé měli rozdělit v rámci
6. kola výzvy, které skončilo
31. března 2006 a u nějž nyní

probíhá vyhodnocování předložených projektů.
Oprávněnými žadateli v individuálních projektech jsou
zejména veřejné a neziskové organizace. Vedle dotací
ze strukturálních fondů EU,
které mohou dosáhnout až 80 %
z uznatelných nákladů projektů, byly některé projekty v závislosti na typu opatření a na
typu žadatele spolufinancovány
i krajem Vysočina nebo státním rozpočtem.
Vedle individuálních projektů
jsou v kraji Vysočina nyní administrovány i projekty v rámci grantových schémat SROP,
kde mezi oprávněné žadatele
patří i podnikatelské subjekty.
Petr Kukla, Oddělení Sekretariátu Regionální rady
Regionu soudržnosti NUTS II
Jihovýchod
telefon: 564 602 539, e-mail:
kukla.p@kr-vysocina.cz

Vyhodnocení ankety Zpravodaj 2005
Děkujeme za vaše názory
Vážení čtenáři Zpravodaje,
na začátku letošního roku jsme vás oslovili s anketou, jejímž cílem
bylo získat zpětnou vazbu. Zpravodaj vyrábíme pro vás – představitele obecních samospráv, pracovníky příspěvkových organizací, pracovníky obecních i jiných úřadů – jako zdroj odborných
informací a jako pomůcku při vaší každodenní práci. Proto
se přirozeně chceme jeho uživatelů zeptat na jejich spokojenost či
nespokojenost se Zpravodajem, na jejich názor na informativnost
a srozumitelnost publikovaných článků i na to, jaké informace ve
Zpravodaji postrádají.
Redakční radu zpravodaje potěšilo, že ohlas na naši anketu byl
značný. Považujeme to za důkaz toho, že většina čtenářů považuje Zpravodaj za skutečně užitečný zdroj informací. Za vaše názory (včetně těch negativních) tímto velice děkujeme. Součastně se
domníváme, že bude přínosné, pokud vás seznámíme se zpětnou
vazbou a způsobem, jak s touto zpětnou vazbou budeme do budoucna pracovat. Proto na následujících řádcích okomentujeme
ta nejzajímavější zjištění.
Za redakční radu
Martin Kalivoda
vedoucí odboru sekretariátu hejtmana
Anketa „Zpravodaj 2005“ – výsledky
Anketní lístek byl rozeslán celkem 1 522 čtenářům Zpravodaje.
Krajský úřad obdržel od respondentů celkem 168 vyplněných anketních lístků. Odezva na naši anketu je tedy více jak 10 %, což
je docela slušný výsledek. Samozřejmě budeme rádi, pokud nám
bude zpětnou vazbu dávat co nejvíce čtenářů. Jedině tak můžeme lépe uzpůsobovat obsah Zpravodaje vašim potřebám. Ještě

dlužno podotknout, že naše anketa je opakováním obdobné ankety z roku 2003 – proto se v našich výsledcích objevuje meziroční srovnání.
Co naše čtenáře nejvíce zajímá?
Jednou z nejdůležitějších oblastí, která naše čtenáře zajímá, jsou
informace týkající se různých dotačních programů, které kraj Vysočina nabízí. Jedná se především o grantové programy z Fondu Vysočiny, systémovou podporu z Programu obnovy venkova a
případně další dotační tituly. Určitě se budeme snažit i nadále vás
včas upozorňovat na různé možnosti čerpání finanční podpory z

���
���

����

���
���

����

���
���

��� ���

���
��

��
��

rozpočtu kraje. Rovněž se budeme snažit publikovat nejčastější
nedostatky v předkládaných žádostech a projektech.
Poněkud rozporuplná je pak reakce našich čtenářů na publikování
Usnesení z jednání zastupitelstva kraje. Na jedné straně 41 % čtenářů Zpravodaje považuje rubriku Usnesení ze zastupitelstva kraje

číslo 5/2006

za zbytečnou. Na druhé straně 22 % čtenářů prohlásilo, že ve zpravodaji si nikdy nenechají ujít právě souhrn usnesení z jednání zastupitelstva. Zdá se, že v případě této rubriky existují dvě velice
vyhraněné skupiny čtenářů. Vzhledem k tomu, že skupina čtenářů, která tuto rubriku využívá, je nezanedbatelná, budeme v publikování usnesení ze zastupitelstva pokračovat.
Čtenáři žádají více právního servisu a více metodické pomoci
Další z důležitých sdělení našich čtenářů je jejich neutuchající poptávka po právním servisu a metodické pomoci. Zde slibujeme, že
budeme apelovat na kolegy krajské úředníky, aby maximálně využívali stránek Zpravodaje pro zveřejňování metodických postupů a praktických rad ze své oblasti.
Současně připomínáme, že na internetových stránkách kraje
www.kr-vysocina.cz v Servisu pro obce najdete řadu metodických pomůcek.
Někteří čtenáři žádají více výtisků Zpravodaje
Někteří čtenáři se prostřednictvím naší ankety ozvali s požadavkem na navýšení počtu kusů zpravodaje. Naším zájmem je co
nejlépe informovat co nejširší okruh našich partnerů. Proto rádi
vyjdeme vstříc vašim požadavkům. V nejbližších dnech se s těmi
čtenáři, kteří požádali o navýšení počtu odebíraných kusů, budeme konkrétně domlouvat na splnění jejich požadavků.
Pozitivní zpětná vazba od čtenářů
Rovněž velice děkujeme za řadu pozitivních ohlasů na náš Zpravodaj. Dle vyhodnocených odpovědí respondentů se zdá, že Zpravodaj:
– je pro většinu čtenářů srozumitelný
– většina čtenářů (96 %) předává důležité informace ze Zpravodaje
dál prostřednictvím porad, kopírování atd.
– zhruba polovina dotázaných využívá elektronické verze Zpravodaje na internetových stránkách kraje Vysočina
– 85 % čtenářů vyhovuje měsíční periodicita vydávání Zpravodaje
– 100 % čtenářů dostává Zpravodaj pravidelně
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Závěrem několik doslovných citací reakcí našich čtenářů:
otázka č. 2¨
Které články vám připadají zbytečné?
– vždy najdu něco, co by našemu úřadu mohlo pomoci
– pro člověka, který čeká na informace, je všechno, co nabízíte, potřebné
– domnívám se, že Zpravodaj má vhodnou skladbu všech článků
– vždy si vyberu něco pro sebe. Nic z toho, co pravidelně opakujete, mi nepřipadá zbytečné
otázka č. 11
Prostor pro připomínky:
– vydávání Zpravodaje byl velice dobrý nápad
– těším se na každé nové číslo a děkuji za vše, co jsem se ve Zpravodaji dosud dočetla a dozvěděla
– pokračujte v nelehké práci
– pro neuvolněné starosty velmi dobré
– myslím, že Vysočina se snaží pro své obce dělat maximum. Děkuji vám za to.
– je vydáván v dobré úpravě a přehledné formě
–chci poděkovat, v každém čísle najdu něco zajímavého

Ocenění pro krajský
Zpravodaj
Měsíčník Zpravodaj vydávaný krajem
Vysočina získal v prestižní soutěži firemních publikací a prezentací s názvem
Zlatý středník 2005 ocenění v podobě
certifi kátu profesionální kvality RATED.
Zpravodaj je důležitým komunikačním
prostředkem mezi krajem Vysočina a více
než sedmi stovkami obcí v regionu. Pravidelnými čtenáři jsou
i pracovníci institucí zřizovaných krajem Vysočina a státních
institucí.
Jitka Svatošová, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 564 602 328, e-mail: svatosova.j@kr-vysocina.cz

Odborníci ocenili webové
aplikace obcí i kraje
V rámci devátého ročníku
konference Internet ve státní
správě a samosprávě, která se
pravidelně koná v Hradci Králové, byl v kategorii Geoaplikace pro cestovní ruch odbornou
porotou oceněn komplexní Informační systém běžeckých
tras v okolí Nového Města na
Moravě vytvořený týmem pracovníků Krajského úřadu kraje
Vysočina. Skvělé druhé místo
v téže kategorii patří 3D vizualizaci města Telč a mikroregionu Telčsko vytvořeného firmou

GEODIS Brno ve spolupráci
s městem Telč.
V ostře sledované soutěži o nejlepší webovou stránku – Zlatý
erb – si v kategorii Nejlepší webová stránka obcí druhé místo
z Hradce Králové odvezla obec
Okříšky, která je i letošním vítězem krajského kola soutěže
Zlatý erb.
Jitka Svatošová, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 564 602 328, e-mail:
svatosova.j@kr-vysocina.cz
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Pomoc při odstraňování
povodňových škod
V souvislosti s povodněmi projednala vláda ČR programy
finanční podpory obcím postiženým povodněmi v roce
2006. Díky tomu se pro tyto
obce uvolnily desítky milionů korun, o které mohou žádat
stát prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj (MMR).
Na webových stránkách MMR
(www.mmr.cz) jsou k dispozici
veškeré informace včetně formulářů žádostí.
Informace o povodňové pomoci mohou zástupci obcí získat
rovněž na telefonické lince POVODNĚ 2006 – 224 861 663,
která funguje v rámci ČR od 1.
dubna. Na toto tel. číslo je možné volat denně do 16.00 hodin.
Občané, kterým letos povodně poškodily obydlí, mohou

získat na opravy prostředky
od státu. Formuláře žádosti
o podporu na odstraňování povodňových škod jsou k dispozici na webových stránkách
Státního fondu rozvoje bydlen
(www.sfrb.cz), v informačním
centru ministerstva pro místní
rozvoj a na obou pracovištích
fondu v Praze a Olomouci. Vyplněné žádosti musí být doložené přílohami, jejichž seznam
je uveden na formuláři žádostí. Žádosti lze posílat poštou
a je vhodné je označit heslem
Povodně. Povodňové telefonické linky: 221 771 625, 221
771 628.
Pavel Dvořák, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 564 602 122, e-mail:
dvorak.pavel@kr-vysocina.cz

Informace

Inspektorát práce na Vysočině
Od 1. července 2005 nabyl
účinnosti nový zákon č. 251/
2005 Sb., o inspekci práce. Zákon ponechává úřadům práce
kontrolní působnost v oblasti
zaměstnanosti (zejména zákon
o zaměstnanosti č. 435/2004
Sb.) a při ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele (zákon
č. 118/2000 Sb.). Dodržování ostatních pracovněprávních
předpisů
včetně
předpisů
k bezpečnosti a ochraně zdraví
při práci budou kontrolovat inspektoráty práce.
Nový zákon zřídil Státní úřad
inspekce práce v Opavě a oblastní inspektoráty práce.
Tyto správní úřady – inspektoráty – jsou nyní kontrolními
orgány na úseku ochrany pracovních vztahů a pracovních
podmínek.

Inspektorát má působnost pro
Jihočeský kraj a Vysočinu
v Českých Budějovicích. Jeho
detašované pracoviště se nachází v Jihlavě na Třídě Legionářů 4181/17, tel.: 567 302
107, e-mail: jihlava@suip.cz,
www.suip.cz. Regionální kancelář je v Jihlavě k dispozici denně od 6.30 do 15 hodin,
v pondělí a ve středu je pak otvírací doba prodloužena do 17
hodin.
Inspektorát práce se věnuje například kontrole ochrany bezpečnosti a zdraví zaměstnanců,
kontrole odměňování zaměstnanců, kontrola zákoníku práce, ale i poradenství.
Jitka Svatošová, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 564 602 328, e-mail:
svatosova.j@kr-vysocina.cz
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Odbor životního
prostředí
Kontrola účinnosti protiradonových
opatření je v bytových novostavbách
nezbytností
Ustanovením § 6 odst. 4 zákona č. 18/1997 Sb. (atomového zákona – AZ), v platném znění, jsou legislativně nařízena preventivní
protiradonová opatření (PPO), a to na základě stanovení radonového indexu stavebního pozemku (RIP).
Cílem PPO je, aby celoroční průměrná objemová aktivita radonu
(OAR) v pobytových místnostech byla nižší než 200 Bq/m3, což
je podle § 95 odst. 4 vyhlášky č. 307/2002 Sb., v platném znění,
směrná hodnota pro bytové novostavby.
Atomový zákon přímo neukládá stavebnímu úřadu nařídit stavebníkovi povinnost předložit ke kolaudačnímu řízení doklad
o splnění cíle protiradonové prevence tam, kde ji nařídil. Výsledky několika namátkových měření OAR v dokončených novostavbách, iniciovaných ze strany Státního ústavu radiační ochrany
(SÚRO) a zjištěných se souhlasem stavebníků, však signalizují,
že PPO nejsou vždy dostačující nebo že nebyly vyprojektovány
či stavebně provedeny. Byly zjištěny případy, kdy OAR dosahuje hodnot až desetkrát vyšších, než připouští výše citovaná vyhláška. Nedostatečná účinnost PPO nebo její absence vede trvale
k vyšší OAR, a tím zbytečně k ohrožení zdraví zvýšenou radiační zátěží (zvýšené riziko vzniku rakoviny plic) u uživatelů novostavby (viz tabulka).
Dle ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, je ohrožením veřejného zdraví
stav, při kterém jsou obyvatelstvo nebo jeho skupiny vystaveny
nebezpečí, jehož míra zátěže rizikovými faktory přírodních, životních nebo pracovních podmínek překračuje obecně přijatelnou úroveň a představuje významné riziko poškození zdraví.
Při svém rozhodování je stavební úřad povinen řídit se zejména zákonem č. 50/1976 Sb., stavební zákon, v platném znění, a zákonem
č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění.
Do podmínek stavebního povolení u stavby na jiném než nízkém
radonovém indexu umožňuje vyhláška č. 132/1998 Sb., v platném
znění (prováděcí vyhláška ke stav. zákonu), stavebnímu úřadu
uplatnit ustanovení § 19 odst. d) specifikované v § 20, z jehož citace lze vybrat následující.
§ 20 odst. 1 písm. b) – Podmínkami stavebního povolení [§ 19 písm.
d)] se zabezpečí ochrana veřejných zájmů, především zdraví a životního prostředí.
§ 20 odst. 2 písm. c) – Podmínkami stavebního povolení se podle
potřeby dále stanoví předložení dokladů, odborných expertíz, měření a posudků.
Ustanovení, týkající se kolaudace staveb, je zakotveno v §81 stavebního zákona, jehož citace je následující.
§ 81 odst. 1 – V kolaudačním řízení stavební úřad zejména zkoumá, zda byla stavba provedena podle dokumentace ověřené
stavebním úřadem ve stavebním řízení a zda byly dodrženy podmínky stanovené v územním rozhodnutí a ve stavebním povolení.
Dále zkoumá, zda skutečné provedení stavby nebo její užívání
nebude ohrožovat veřejné zájmy především z hlediska ochra-
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ny života a zdraví osob, životního prostředí, bezpečnosti práce
a technických zařízení.
Ustanovení, týkající se vydávání správního rozhodnutí, kterým je
povinen správní orgán – stavební úřad se řídit, je uvedeno v § 3
a 52 zákona o správním řízení, v platném znění, jejichž citace je
následující.
§ 3 – Nevyplývá-li ze zákona něco jiného, postupuje správní orgán tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro soulad jeho
úkonu s požadavky uvedenými v § 2.
§ 52 – Účastníci (rozumí se správního řízení) jsou povinni označit důkazy na podporu svých tvrzení. Správní orgán není návrhy
účastníků vázán, vždy však provede důkazy, které jsou potřebné ke zjištění stavu věci.
Z výše uvedených citací zákonů vyplývá pro stavební úřady nutnost vyžadovat zejména od těch stavebníků, kterým byla povolena realizace PPO, předložení kontrolního měření radonu ke
kolaudaci, uplatněné již v podmínkách stavebního povolení, neboť jiným způsobem nelze zjistit, do jaké míry bude kolaudovaný objekt ohrožovat budoucí uživatele zdraví nebezpečnou
radiací, zejména z radonu a dalších přírodních radionuklidů.
Záruky dodavatelských firem, certifikáty a prohlášení o shodě
použitých izolačních materiálů či stavební dozor jsou sice žádoucí, ale nemají absolutně žádnou vypovídací schopnost o skutečné výši radiační zátěže v novostavbě, a tudíž nemohou být
dokladem o zjištění skutečného stavu věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, ani potřebným důkazem ke zjištění stavu
věci, jak to vyžadují zmíněná zákonná ustanovení.
Je třeba si uvědomit, že v České republice zemře ročně na rakovinu plic 6 000 lidí, z nichž zbytečně 900 na rakovinu způsobenou
dceřinými karcinogenními produkty rozpadajícího se radioaktivního radonu v jejich bydlení ohrožujícím zdraví. A náš stát patří
k zemím s nejvyšší koncentrací radonu v bytech na světě.
Jedná se o životy lidí, a je tedy povinností nejen stavebních úřadů, ale i jejich příslušných kontrolních orgánů (krajské úřady,
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR), které mají k tomu příslušné zákonné kompetence, v zájmu ochrany zdraví obyvatel tohoto
státu dbát na přísné dodržování uvedených zákonných ustanovení v jejich praktické aplikaci. Aby tak stát na jedné straně v rámci Radonového programu ČR nevynakládal milionové finanční
prostředky na protiradonová ozdravná opatření ve starých bytových objektech s největší radiační zátěží, jejichž účinnost několikrát kontroluje, a na druhé straně aby přitom sice s povolenými
protiradonovými opatřeními, ale nikým nekontrolované vznikaly bytové objekty nové se stejnou, ne-li ještě větší radiační zátěží jejich uživatelů.
Cílem veškerého úsilí vynakládaného v rámci radonové problematiky všech příslušných orgánů státní správy (Vlády ČR, Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, jeho rozpočtových organizací
Státního ústavu radiační ochrany a Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany) je především ochrana zdraví obyvatel před zbytečnou radiační zátěží, a tím i zlepšení postavení
našeho státu vůči ostatním zemím v této problematice. Je tedy
víc než žádoucí, aby i ostatní orgány státní správy jim v rámci
svých kompetencí byly v naplnění tohoto cíle maximálně nápomocny. Stačí k tomu docela málo – důsledně na všech úrovních
státní správy dodržovat uvedená zákonná ustanovení. A stavebníky prosím o pochopení, aby nepovažovali měření radiační zátěže jejich novostavby za zbytečně vynaložené prostředky. Vždyť
pokud jde o zdraví jejich, jejich dětí a příbuzných, není rozhodně

na místě to takto chápat. Nehledě na to, že znalost a vyřešení radiační zátěže bytového objektu znamená v současnosti plus cca
10 % ceny v případě jeho pozdějšího prodeje.
Kategorie (Bq/m3)
0–100
101–200
201–400
401–800
801–1 000
1 001–2 000
2 001–4 000
> 4 000

Zvýšení rizika rakoviny plic o (%)
<15
15–30
30–60
60–120
120–150
150–300
300–600
> 600

Směrná hodnota podle vyhl. č. 307/2002 Sb. je 200 Bq/m3
0 Bq/m3– riziko rakoviny plic 1:1 600
2000 Bq/m3– riziko rakoviny plic 1:400
Pozn.: Tabulka převzata z ČSN 730601
Jaroslav Šmejkal, odbor životního prostředí,
telefon: 564 602 520, e-mail: smejkal.j@kr-vysocina.cz

Odbor regionálního
rozvoje

Rozdělení dotací v rámci
Programu obnovy venkova
Vysočiny pro rok 2006
Zastupitelstvo kraje schválilo
na svém zasedání dne 28. 3.
2006 dotace obcím na jejich
projekty v rámci Programu
obnovy venkova Vysočiny
pro rok 2006. Přehled schválených dotací je zveřejněn na
internetových stránkách kraje www.kr-vysocina.cz > Dokumenty odborů krajského
úřadu > Odbor regionálního
rozvoje > Rozvoj a obnova
venkova.
U projektů se schválenou podporou bude následně provedena příslušnou obcí
s rozšířenou působností, tak
jako tomu bylo v předchozích letech, předběžná kontrola zaměřená na prověření
skutečností rozhodných pro
udělení dotace (vlastnictví
majetku, jejž se dotace týká)
a úplnost předepsaných do-

kladů (podle charakteru akce
například stavební povolení,
smlouvy s dodavateli, dokumentace výběrového řízení
podle platné právní úpravy
zadávání veřejných zakázek,
atp.). Po kladném výsledku této kontroly bude se žadatelem podepsána smlouva
o poskytnutí podpory a dotace bude následně převedena na
účet obce. Podklady pro předběžnou kontrolu musí obce
předložit na obce s rozšířenou
působností nejpozději do 31.
10. 2006. Závěrem připomínáme, že realizace dotovaných
projektů musí proběhnout
do konce roku 2006.
Dušan Vichr, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 541, e-mail:
vichr.d@kr-vysocina.cz
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Vysočina v číslech

Počet obyvatel na Vysočině meziročně vzrostl
Na přelomu roků 2005 a 2006 bylo na Vysočině evidováno 510 767
obyvatel. To je meziročně o 653 osob více, přičemž roční nárůst
počtu obyvatel v kraji byl zaznamenán poprvé od roku 1996. Počet živě narozených v roce 2005 přesáhl hranici 5 000 (5 070),
což bylo na Vysočině naposledy sledováno v roce 1995. Počet zemřelých (5 339) však opět počet narozených převýšil. Přirozenou
měnou tedy Vysočina populačně nadále ztrácí. Kraj tak získává
obyvatelstvo migrací, jejíž kladné saldo (počet přistěhovalých
do kraje je vyšší než počet vystěhovalých) v roce 2005 činilo
922 osob.
V období 31. 12. 2001–31. 12. 2005 byl na Vysočině zaznamenán

celkový úbytek obyvatel o 500 osob. Ovšem ne všechny správní obvody obcí s rozšířenou působností (SO ORP) svoji populaci
ztrácely (viz obrázek). Absolutně i relativně došlo k nejvyššímu
nárůstu počtu obyvatel v SO ORP Jihlava (o 1 %), přestože krajské město má velké problémy s poklesem stavu populace. To je
důsledkem dvou protichůdných trendů – rostoucím počtem pracovních příležitostí v Jihlavě na jedné straně a tzv. procesem suburbanizace na straně druhé, kdy se obyvatelstvo velkých sídel
stěhuje o několik kilometrů dále za město do svých nově postavených rezidencí. Více než 2% úbytek obyvatel byl ve sledovaném
období zaznamenán na Světelsku a Náměšťsku.

Nárůst (úbytek) počtu obyvatel ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností kraje Vysočina v období
31. 12. 2001–31. 12. 2005

zdroj dat: Počet obyvatel v obcích Vysočiny k 1. 1. 2001 a 2006. ČSÚ Jihlava, 2002, 2006.
Václav Novák, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 542, e-mail: novak.v@kr-vysocina.cz
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Upozorňujeme na uzávěrku grantových programů vyhlášených Zastupitelstvem kraje
Vysočina na jeho zasedání dne 28. 3. 2006. Jedná se o grantové programy zaměřené do
oblasti cestovního ruchu, rozvoje venkova a zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod. Níže je uveden výčet vyhlášených grantových programů a kontakt
na odbory krajského úřadu, v jejichž gesci budou programy realizovány:
Modernizace ubytovacích zařízení 2006 – program na podporu rozšíření a regenerace skladby lůžek a vybavenosti pokojů
ubytovacích zařízení cestovního ruchu (odbor regionálního rozvoje, Ing. Renata Běhanová, tel.: 564 602 537, behanova.r@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 26. 05. 2006
Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2006 – program na podporu budování a modernizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (odbor regionálního rozvoje, Ing. Renata Běhanová, tel.: 564 602 537, behanova.r@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 12. 05. 2006
Rozvoj mikroregionů 2006 – program na podporu projektů venkovských mikroregionů (odbor regionálního rozvoje, Luděk
Hrůza, tel.: 564 602 543, hruza.l@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 12. 05. 2006
Čistá voda 2006 – program na podporu studií nebo projektových dokumentací v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění
a čistění odpadních vod (odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, Ing. Radek Zvolánek, tel.: 564 602 363, zvolanek.r@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 31. 05. 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.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Krajský úřad spolupracuje s odbornou veřejností
Na Krajském úřadě kraje Vysočina se uskutečnil dne 16. března
2006 seminář „Výkon státní správy a projektová praxe“. Cílem semináře bylo vzájemné předání zkušeností některých odborů Krajského úřadu s projektantskou veřejností, zejména ve světle nastupující
legislativy.
Úvodní slovo k zahájení semináře pronesli hejtman kraje Vysočina
Miloš Vystrčil a přednosta Oblastní kanceláře České komory autorizovaných inženýrů a techniků Jihlava Ing. Jan Konicar. Zúčastněná projektantská veřejnost byla pověřenými pracovníky jednotlivých
odborů ve svých vystoupeních seznámena s výhledem legislativy a
se zkušenostmi z praxe. V druhé části každého bloku proběhla diskuse s účastníky semináře. Dle připraveného programu byly podány
informace z Odboru životního prostředí, Odboru lesního a vodního
hospodářství a zemědělství, Odboru kultury a památkové péče, Odboru dopravy a silničního hospodářství a Odboru územního plánování a stavebního řádu.
Odbor dopravy a silničního hospodářství se zaměřil zejména
na vývoj a aplikace legislativy v minulém období a očekávaný vývoj
legislativy v budoucích letech.
V příspěvku ODSH na téma Pozemky pro dopravní stavby – jejich obtížné získávání při vydaném exekučním příkazu k prodeji nemovitosti byli projektanti upozornění na nový právní jev,
kdy jsou pozemky potřebné pro výkup na dopravní stavbu dány
do exekuce. Získávání takových pozemků je pro stavebníka velkým úskalím, které svým dlouhým řešením v nařízené dražbě prodlužuje přípravu stavby a oddaluje její realizaci. Proto bylo
doporučeno, je-li to možné, se navrhování pozemků zatížených
exekucí vyhnout. Dále byli mimo jiné projektanti seznámeni

s možnostmi získávání informací ze sčítání dopravy a o získávání
aktuální dopravní situace na dálnici D 1.
Další problémy z oblasti silničního hospodářství a stanovisko
Odboru dopravy a silničního hospodářství k jejich řešení:
Co je a co není pevná překážka ohrožující bezpečnost silničního provozu?
Odpověď dává § 29 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, kde je výčtem uvedeno, co může být kde umístěno a za jakých
podmínek.
Dopravní značky a zařízení kromě zábradlí, zrcadel a hlásek sloužících jako součásti nebo příslušenství k silnici nejsou pevnou překážkou, ostatní předměty se nesmějí umísťovat na pozemní komunikaci
bez příslušného povolení. Pro umísťování jiných věcí – předmětů
– kromě výše uvedených součástí a příslušenství není rozhodující
vlastnictví pozemku, na kterém je postavena stávající silnice nebo
místní komunikace, ale bezpečnost a plynulost silničního provozu.
V praxi se velmi často stává, že část silniční stavby nebo celá silnice je umístěna na pozemku, který není v majetku vlastníka silnice,
tzn. nejsou zcela nebo úplně vypořádány majetkoprávní vztahy mezi
vlastníky pozemku a vlastníky staveb. V takových případech není
zásadně možné povolit umístění jakéhokoli předmětu do vozovky,
který by tvořil pevnou překážku, přestože pozemek pod vozovkou je
ve vlastnictví někoho jiného než vozovka.
Bezpečné sjezdy a nájezdy z nemovitostí na silnici
Se vzrůstající intenzitou provozu dochází velmi často především
ve starých zástavbách obcí ke zhoršení bezpečnosti při vyjíždění z nemovitosti (tj. z místa ležícího mimo pozemní komunikaci) na pozemní komunikaci. Připojování sousedních nemovitosti
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k silnicím se provádí sjezdem, na kterém musí být zajištěny rozhledy pro bezpečný výjezd vozidla na silnici. Nejsou-li zajištěny dostatečné rozhledové poměry nebo vyžadují-li to okolnosti, musí řidič
zajistit bezpečné vjetí na pozemní komunikaci pomocí způsobilé a
náležitě poučené osoby dle ustanovení § 23 zákona č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích. Další možností pro zlepšení
výjezdu v nepřehledných místech je užití odrazného zrcadla jako dopravního zařízení, které svým užitím slouží výhradně řidiči vyjíždějícímu na pozemní komunikaci. Tento řidič je povinen dát přednost v
jízdě všem vozidlům jedoucím po pozemní komunikaci a současně i
všem chodcům jdoucím po pozemní komunikaci – chodníku. Instalaci, zřízení a údržbu dopravního zrcadla sloužící pouze pro určitou
nemovitost si hradí vlastník předmětné nemovitosti sám.
Jak správně jezdit po silnicích poškozených extrémními zimními podmínkami?
Po letošním dlouhém zimním období došlo vlivem klimatických
podmínek na mnoha místech k většímu či menšímu poškození povrchů silnic. Silnice plné výtluků, děr s loužemi, uvolněných kamenů a
zbytků posypových materiálů nemohou být opraveny všechny ihned
po skončení zimy, proto je nutné, chceme-li jezdit, vzít tento stav v
úvahu a přizpůsobit své chování, a tedy i jízdu, stavu a povaze vozovky, jak uvádí zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Je nutné vzít v úvahu, že uživatelé silnic nemají nárok na
náhradu škody, která jim vznikne ze stavebního stavu nebo dopravně technického stavu těchto pozemních komunikací dle ustanovení §
27 odst. 1) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Z výše
uvedeného pro řidiče vyplývá, že největší ochranou proti tvrdým zákonům a rozbitým silnicím je snížení jízdní rychlosti a zvýšení vlastní předvídavosti.
Miroslav Stejskal, odbor dopravy a silničního hospodářství
telefon: 564 602 245, e-mail: stejskal.m@kr-vysocina.cz

Výroční zpráva o stavu a rozvoji
vzdělávací soustavy v kraji Vysočina
za školní rok 2004/2005
a kalendářní rok 2005
Chcete vědět, jaká je nabídka
oborů ve středních školách na
Vysočině a jaký je o ně zájem,
kolik škol v kraji se zapojilo
do mezinárodních programů,
do jaké míry je ve škole rozvíjeno projektové vyučování,
co je to Rada dětí a mládeže
kraje Vysočina, jaký je podíl
mužů v učitelských sborech,
kolik vysokých škol má u nás
své pobočky či kolik finančních prostředků stojí regionální školství?
Krajský úřad kraje Vysočina
zpracovává každý rok výroční
zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy. Tento dokument
obsahuje množství informací,
tabulek, grafů a přehledů o jednotlivých oblastech vzdělávání.

V kapitole o předškolním vzdělávání lze nalézt údaje o struktuře a organizaci předškolních
zařízení, personálních a materiálních podmínkách vzdělávání, výsledcích vzdělávání,
a tedy zapojení škol do programů, grantů, soutěží a přehlídek
a o jejich spolupráci s veřejností; nedílnou součástí jsou informace o financování.
V kapitole o základním vzdělávání lze kromě výše uvedených
údajů nalézt přehled o talentovaných žácích, výuce cizích
jazyků, inovaci vzdělávacího
procesu či sociálně patologických jevech, které se na školách
vyskytly.
V kapitole o středním vzdělávání se dále dozvíte podrob-

nosti o evaluaci vzdělávání,
nezaměstnanosti absolventů,
spolupráci škol se zaměstnavateli a regionálními partnery.
Obsáhlá tabulková příloha prezentuje počty žáků v jednotlivých středních školách, oborech
a ročnících ve školním roce
2005/2006 i jejich podíl v evidenci úřadů práce.
Další kapitoly se věnují terciárnímu vzdělávání (vyšší odborné a vysoké školství), ústavní
a ochranné výchově (dětské
domovy a výchovné ústavy),
poradenství (pedagogicko-psychologické, speciálně pedagogické a poradenství pro volbu
povolání), uměleckému a zájmovému vzdělávání (základní umělecké školy a domy dětí
a mládeže), dalšímu vzdělávání
dospělých a službám vzdělávání
(domovy mládeže, školní družiny a kluby, školní stravování).
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Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji
Vysočina za školní rok 2004/
2005 a kalendářní rok 2005
sleduje i demografické aspekty, které se promítají do chodu škol a školských zařízení.
S ohledem na další významný
dokument v této oblasti vyhodnocuje naplňování dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje
vzdělávací soustavy v daném
časovém úseku.
Konečná verze Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za
školní rok 2004/2005 a kalendářní rok 2005 je přístupná na
stránkách www.kr-vysocina.cz
> Školství > Koncepce, analýzy, přehledy.
Eva Mikulíková, odbor
školství, mládeže a sportu,
telefon: 564 602 844, e-mail:
mikulkova.e@kr-vysocina.cz

Dotační tituly kraje
Vysočina v oblasti vodního
hospodářství v roce 2006
V letošním roce kraj Vysočina
poskytuje finanční prostředky
v oblasti vodního hospodářství na drobné vodohospodářské ekologické akce, na studie
a projektové dokumentace opatření k ochraně před povodněmi
a na zpracování studií a projektových dokumentací vodohospodářské
infrastruktury.
Dotace na drobné vodohospodářské ekologické akce jsou poskytovány podle schválených
zásad zastupitelstva kraje, přičemž jsou určeny na realizace
rekonstrukcí a výstaveb kanalizací a čistíren odpadních vod
obcí do 10 000 obyvatel. Odbor
lesního a vodního hospodářství a zemědělství vyhlásil termín pro předkládání žádostí od
1. června 2006 do 31. července
2006. Žadatelem může být obec
nebo svazek obcí. Povinnými
přílohami jsou mj. kopie pravomocného stavebního povolení
a doklady o výsledcích veřejné

soutěže na realizaci akce. Dotace na studie a projektové dokumentace opatření k ochraně
před povodněmi jsou poskytovány taktéž podle schválených
zásad zastupitelstva kraje, přičemž jsou určeny na studie nebo
projektové dokumentace staveb,
objektů a zařízení řešící ochranu před povodněmi zastavěného území žadatele nebo jeho
zastavěné místní části. Žadatelem může být pouze obec a minimální vlastní podíl žadatele
o dotaci je 50 % z celkových nákladů. Termín pro předkládání
žádostí je do 31. července 2006.
Povinnými přílohami jsou mj.
kopie povodňového plánu obce
a doklady o povodňových situacích v minulosti. Zpracování studií a projektových dokumentací
vodohospodářské infrastruktury
je spolufinancováno z grantového programu „Čistá voda 2006“
v rámci Fondu Vysočiny. Tyto
studie a projektové dokumentace

číslo 5/2006

jsou určeny zejména pro územní a stavební řízení související
se zásobováním pitnou vodou
a odváděním a čištěním odpadních vod. Minimální vlastní podíl
žadatele o dotaci je 50 % z celkových nákladů. Termín pro předkládání žádostí v rámci tohoto
grantového programu je do 31.
května 2006. Všechny zásady
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a výzvy pro předkládání žádostí
najdete na webových stránkách
kraje Vysočina > Oddělení vodního hospodářství.
Radek Zvolánek, odbor lesního a vodního hospodářství
a zemědělství,
telefon: 564 602 363, e-mail:
zvolanek.r@kr-vysocina.cz

Nová krajská tradice:
Cena Vesnice Vysočiny
Historicky první ceny Vesnice Vysočiny udělené na základě rozhodnutí Zastupitelstva kraje Vysočina předal hejtman kraje Miloš Vystrčil začátkem dubna šesti oceněným obcím. Stalo se tak
za přítomnosti téměř tří stovek starostů z celého kraje Vysočina,
kteří se účastnili pravidelného setkání s Radou kraje Vysočina –
tentokrát ve velmi pohostinné Jemnici.
Cena Zastupitelstva kraje s názvem Vesnice Vysočiny se uděluje
obci, která svými aktivitami výraznou mírou přispívá k vytváření, udržování a zvelebování venkova Vysočiny. Cenu získává každý rok vítěz krajského kola soutěže Vesnice roku, již pravidelně
vyhlašují Spolek pro obnovu venkova, Svaz obcí a měst ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.
V pořadí sedmé jméno obce, která se bude pyšnit titulem Vesnice Vysočiny, by mělo být známo koncem prázdnin, kdy odborná porota vybere krajskou Vesnici roku. Letos se přihlásilo
43 obcí.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
středa 31. května 2006
sídlo kraje Vysočina
Žižkova 57, Jihlava
VYSOČINA – PĚT LET SPOLEČNĚ
POD JEDNÍM NÁZVEM
9.00 Slavnostní zahájení Dne otevřených
dveří, hejtmanská pětiminutovka
9.15 Hra v kostky – výtěžek bude věnován ve
prospěch Jezdeckého klubu Bertík, Třebíč
10.00 Zasazení pamětního stromu jeřábu
ptačího ( Sorbus Aucuparia ), jehož plod
je symbolem Vysočiny na krajské vlajce
10.15 Hudební vystoupení žáků ZUŠ Jihlava
10.20 Vázání pětiletého uzle –
uzle pamatováka
10.30 Svačinová ochutnávka za pět prstů
11.00 Ukázky slavnostní vazby květin
„Krásno na pět způsobů“, SOŠ, SOU,
a OU Třešť
12.30 Hudební vystoupení žáků ZUŠ
Gustava Mahlera Humpolec a skupiny
mažoretek Cheerladies Třebíč
13.30 Obědová oddechovka za pět prstů
15.00 Hudební vystoupení skupiny
ZATRESTBAND pod vedením Petra Píši
16.00 Porcování výročního dortu s pěti
svíčkami
Přijďte se podívat a pětkrát se s námi divte,
bavte, soutěžte, vyhrajte nebo vzpomínejte.
Už pět let se jmenujeme Vysočina.
ANKETA
Na co nejčastěji nebo nejraději zapomínáte?
PŘIPRAVUJEME
originální výstavu k pětiletému výročí
soutěže s pěti obřími míči
slalom pěti zatáček
…a mnoho dalšího
Celý den je možno si prohlédnout sídlo kraje
Vysočina, připraven je i odborný výklad
průvodce. Celodenní doprovodný program
připravila Agentura Dobrý den Pelhřimov.
Občerstvení pro návštěvníky připravili studenti
SOŠ, SOU a OU Třešť.

Starosta obce Častrov Jan Fuxa převzal cenu za rok 2001, za Libici nad Doubravou převzal cenu za rok 2002 starosta Jaromír
Saidl, Jaroslava Dvořáková – starostka z Vilémova – si odnesla
cenu za rok 2003, starostka Edita Šulerová z Radostína se radovala z ceny za rok 2004 a Miroslav Kabelka si ve své starostovské kanceláři v Jakubově u Moravských Budějovic vystaví cenu
za loňský rok.
Jitka Svatošová, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 564 602 328, e-mail: svatosova.j@kr-vysocina.cz

AKCE SE KONÁ ZA KAŽDÉHO POČASÍ

Kompletní informace o práci orgánů kraje včetně podkladových materiálů pro jednání, zápisů z jednání, databází usnesení, termínů zasedání a kontaktních informací najdete
na internetových stránkách kraje

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

číslo 5/2006
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Dotazy ke správnímu řádu – 1. část
Vážení čtenáři Zpravodaje,
v minulém čísle skončil seriál článků, které si kladly za
cíl uvést čtenáře stručnou formou do problematiky nového
správního řádu. Nyní bychom
rádi na téma nového správního řádu navázali a průběžně
Vám poskytovali odpovědi na
některé aktuální otázky, které
aplikační praxe průběžně přináší a bude přinášet. Nejedná
se v žádném případě o závazný
výklad příslušných ustanovení nového správního řádu, ale
spíše o naše stanoviska k některým ustanovením správního
řádu v případech, kdy z textu
zákona nevyplývá jednoznačně
způsob jeho aplikace. V některých případech vychází naše
stanoviska i z názorů Ministerstva vnitra ČR, které ze zákona
plní koordinační úlohu v oblasti správního řízení.
1. Vztah ustanovování opatrovníka osobám neznámého pobytu nebo sídla, jimž se
prokazatelně nedaří doručovat a těm, které nejsou známy k doručování veřejnou
vyhláškou týmž osobám.
Ustanovení § 25 odst. 1 správního řádu stanoví, že osobám
neznámého pobytu nebo sídla a osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, jakož
i osobám, které nejsou zná-

my se doručuje veřejnou vyhláškou.
Z ustanovení § 32 odst. 2 písm.
d) a e) vyplývá správnímu orgánu povinnost ustanovit týmž
osobám opatrovníka.
V prvé řadě je třeba dešifrovat
pojem „osoba, které se prokazatelně nedaří doručovat“, který
zákon nikde nedefinuje. Jedná
se o osobu, které se v průběhu jednoho řízení nepodařilo
dvakrát řádně doručit písemnost. Pro potřeby doručování
třetí písemnosti se taková osoba již považuje za osobu, které
se prokazatelně nedaří doručovat a stejně jako dalším zde
uvedeným osobám je třeba jí
doručovat veřejnou vyhláškou,
případně také ustanovit opatrovníka.
Odpověď na otázku, kdy takovým osobám postačí písemnosti
doručovat veřejnou vyhláškou,
a kdy je pro ně vyžadován vyšší
stupeň ochrany v podobě ustanovení opatrovníka, nalezneme
v ustanovení § 32 odst. 3 správního řádu, ze kterého vyplývá,
že pouze v případech, kdy má
být v řízení účastníkovi (který
je osobou neznámého pobytu
nebo sídla, nebo osobou, které
se prokazatelně nedaří doručovat anebo je osobou neznámou)
uložena povinnost nebo odňato právo, musí mu být usta-

noven opatrovník a nepostačí
doručovat mu písemnosti pouze veřejnou vyhláškou. Jinými slovy, pokud má být řízení
ukončeno rozhodnutím ve věci,
kterým bude postavení takového účastníka zhoršeno tím,
že mu má být uložena povinnost (např. pokuta) nebo odňato právo (např. sociální dávka),
musí správní orgán takovému
účastníkovi ustanovit opatrovníka. Ve všech ostatních
případech, kdy v řízení nemá
být uložena povinnost nebo odňato právo se opatrovník neustanoví a postačí písemnosti
doručovat veřejnou vyhláškou.
Závěrem lze doporučit, aby
správní orgán i v případě, kdy
půjde o případ, kdy bude ustanovován opatrovník „dubloval“
svůj postup a písemnosti doručoval opatrovníkovi a zároveň
veřejnou vyhláškou, neboť není
vyloučeno, že účastník řízení se
s doručovanou veřejnou vyhláškou např. na internetové úřední
desce seznámí a správnímu orgánu se přihlásí, čímž by došlo k zániku důvodu ustanovení
opatrovníka (§ 32 odst. 8 správního řádu).
2. Povinnost uvědomit všechny známé účastníky o zahájení správního řízení
Podle § 47 odst. 1 správního
řádu je správní orgán povi-

nen uvědomit o zahájení řízení
všechny jemu známé účastníky. V případech, kdy je řízení
zahajováno na základě žádosti je žadatel správnímu orgánu znám a v řadě případů je
i jediným účastníkem správního řízení. Má tedy správní
orgán povinnost vyrozumívat žadatele o tom, že řízení
o jeho žádosti bylo zahájeno?
Z hlediska čistě gramatického výkladu by bylo nutno dovodit, že o zahájení řízení by
bylo třeba vyrozumívat i žadatele, na jehož žádost bylo řízení
zahájeno. S ohledem na zásadu
procesní ekonomie (§ 6 odst. 2
správního řádu) a s ohledem na
povahu věci lze však konstatovat, že žadatele není třeba
o zahájení řízení o jeho žádosti samostatným úkonem
vyrozumívat. Přitom lze vycházet z toho, že podle § 44
odst. 1 správního řádu je řízení zahájeno dnem, kdy žádost
dojde příslušnému správnímu
orgánu a žadatel tedy předpokládá (vzhledem k obecné znalosti tohoto pravidla), že jeho
žádost vyvolá stav, kdy je řízení zahájeno.
David Marek, odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu
telefon: 564 602 183, e-mail:
marek.d@kr-vysocina.cz

Česko – rakouské akce mohou získat peníze
V rámci Dispozičního fondu
Vysočiny jsou podporovány
neinvestiční projekty v oblasti
malých přeshraničních aktivit
typu „people to people“ (obdoba Společného fondu malých
projektů z Phare CBC), např.
přeshraniční setkávání, sportovní turnaje, studie a plánování, semináře, kulturní výměny,
projekty vztahující se k rozvo-

ji lidských zdrojů, projekty zaměřené na specifické problémy
životního prostředí atd. Vhodnými žadateli jsou: města, obce,
svazky obcí, kraj, organizace
zřízené nebo založené kraji či
obcemi, NNO (o.s., o.p.s., církevní právnické osoby, nadace
a nadační fondy). Minimální
výše podpory je 1 000,- EUR,
maximální výše podpory je

10 000,- EUR. Výše podpory
nesmí přesáhnout 75 % veškerých uznatelných nákladů projektu. Každý žadatel musí mít
logického přeshraničního partnera projektu v příslušném příhraničním území Rakouska.
Žádosti jsou přijímány průběžně, pokud však chce žadatel mít
garanci, že jeho projekt bude na
daném zasedání projednáván,

musí být doručen nejpozději do
31. 5. 2006 (pro zasedání dne
13. 7. 2006) do 16.00 hod.
Více informací získáte na internetové adrese: www.rrav.cz/
dfond.
Josef Mužátko, Regionální rozvojová agentura Vysočina, z.s.p.o.
telefon: 567 578 506, e-mail:
muzatko@rrav.cz
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Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva kraje
č. 1/2006 konaného dne 14. 2. 2006
Usnesení 0001/01/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje navržený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 14. 2. 2006
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0002/01/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje volí Ing. Jiřího Ježe,
Ing. Libora Joukla ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 1/2006.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 14. 2. 2006
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0003/01/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí ■ zprávu
o činnosti rady kraje ■ zprávu o plnění usnesení zastupitelstva kraje za druhé
pololetí roku 2005 a schvaluje navrhovaná řešení dle materiálu ZK-01-200602, př. 1.
odpovědnost: rada kraje, termín: 14. 2. 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdrželo se 5.
Usnesení 0004/01/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci
o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: krajský úřad, termín: 14. 2. 2006
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0005/01/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje volí paní Miladu Kalouskovou do funkce přísedících Krajského soudu v Brně.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 14. 2. 2006
Usnesení bylo přijato 25 hlasy, proti 0, zdrželo se 16.
Usnesení 0006/01/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje volí pana Milana Pěnkavu
do funkce přísedících Krajského soudu v Brně.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 14. 2. 2006
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdrželi se 4.
Usnesení 0007/01/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje volí paní Jaroslavu Pěnkavovou do funkce přísedících Krajského soudu v Brně.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 14. 2. 2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdrželi se 3.
Usnesení 0008/01/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje volí paní Ing. Danielu Tesařovou do funkce přísedících Krajského soudu v Brně.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 14. 2. 2006
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0009/01/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje volí paní Ivanu Brožovou
do funkce přísedících Krajského soudu v Brně.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 14. 2. 2006
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0010/01/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje ukládá radě kraje doporučit předsedům krajských soudů, aby v dostatečném předstihu před termínem
předložení kandidátky přísedících soudů upozornili Krajské zastupitelstvo kraje Vysočina na možnost podávat návrhy na kandidáty přísedících soudů v jejich
kompetenci.
odpovědnost: rada kraje, termín: 14. 2. 2006
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Usnesení 0011/01/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Jednací řád výborů Zastupitelstva kraje Vysočina dle materiálu ZK-01-2006-05, př. 1.
odpovědnost: OSH, termín: 14. 2. 2006
Usnesení bylo přijato 39hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0012/01/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje zamítá žádost obce Onšov
dle materiálu ZK-01-2006-06, př. 1 o navýšení dotace na odstranění povodňových škod.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 28. 2. 2006
Usnesení bylo přijato 27 hlasy, proti 0, zdrželo se 9.
Usnesení 0013/01/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje o poskytnutí dotace obci Červená Řečice na odstranění povodňových škod ve výši 37 000,- Kč
schvaluje povýšení kapitoly Požární ochrana a integrovaný záchranný systém, §

5269 Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy o částku
37 000,- Kč snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná
rezerva, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené o tuto částku.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor,
termín: 14. 3. 2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0014/01/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje o poskytnutí dotace Želiv na odstranění povodňových škod ve výši 843 000,- Kč schvaluje povýšení kapitoly Požární ochrana a integrovaný záchranný systém, § 5269 Ostatní
správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy o částku 843 000,- Kč
snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva, §
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené o tuto částku.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor, termín:
14. 3. 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0015/01/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje o poskytnutí dotací organizátorům kulturních, sportovních a společenských akcí dle materiálu
ZK-01-2006-09, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický, termín:
14. 2. 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0016/01/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí rozpis finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí kraje Vysočina na rok 2006
dle materiálu ZK-01-2006-10, př. 1.
odpovědnost: ekonomický odbor, termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0017/01/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje zapojení části
přebytku hospodaření kraje Vysočina za rok 2005 v celkové výši 28 625 tis. Kč
do rozpočtu kraje Vysočina na rok 2006 dle materiálu ZK-01-2006-11, př. 1.
odpovědnost: ekonomický odbor, termín: 30. 6. 2006
Usnesení bylo přijato 24 hlasy, proti 1, zdrželo se 13.
Usnesení 0018/01/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje přijetí daru dle
geometrického plánu č. 1108-19/2005 pozemků par. č. 1813/8 – ostatní plocha,
silnice o výměře 9m², par. č. 1813/11 – ostatní plocha, silnice o výměře 110 m²
a par. č. 1813/12 – ostatní plocha, silnice o výměře 332 m² v k. ú. a obci Přibyslav z vlastnictví města Přibyslav do vlastnictví kraje Vysočina ■ darování stavby silničního tělesa na pozemcích par. č. 1813/1, par. č. 1813/2, par. č. 1813/3, par.
č. 1813/4, par. č. 813/5, par. č. 1813/6 a par. č. 1723 včetně dvou mostů, součástí
a příslušenství, dále pozemků par. č. st. 1228 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 75m², par. č. 1/13 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1 719 m², par. č.
167/11 – trvalý travní porost o výměře 639 m², par. č. 978/6 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 217 m², par. č. 978/7 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 34 m², par. č. 1651/15 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 69 m²,
par. č. 1651/16 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 61 m², par. č. 1651/
17 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 255 m² a dle geometrického
plánu č. 1108-19/2005 pozemku par. č. 1813/6 – ostatní plocha, silnice o výměře
1 522 m², vše v k. ú. a obci Přibyslav z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví
města Přibyslav ■ darování stavby silničního tělesa na pozemcích par. č. 127/3,
par. č. 127/13, par. č. 127/14 a par. č. 127/15 včetně součástí a příslušenství a dále
pozemku par. č. 127/3 – ostatní plocha, silnice o výměře 1 046 m², vše v k. ú. Poříčí u Přibyslavi a obci Přibyslav z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Přibyslav ■ dodatek č. 94 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův
Brod dle materiálu ZK-01-2006-12, př. 1 ■ dodatek č. 95 Zřizovací listiny Správy
a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-01-2006-12, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 4. 2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0019/01/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ darování dílu
„a“ pozemku par. č. 1442/37 – orná půda o výměře 135 m² v k. ú. a obci Okrouhlička odděleného geometrickým plánem č. 230-25/2005 do vlastnictví obce
Okrouhlická ■ dodatek č. 96 zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův
Brod dle materiálu ZK-01-2006-13, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: březen 2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

číslo 5/2006

ZPRAVODAJ

Usnesení 0020/01/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ prodej pozemků
vzniklých dle GP 1733-157/2005 st. par. č. 2286 – zast. plocha, garáž o výměře 1 m²
v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou do vlastnictví Josefa Škvora, bytem Pivovarská 597,
Ledeč nad Sázavou za dohodnutou kupní cenu 100,- Kč a st. par. č. 2287 – zast. plocha, garáž o výměře 1m² v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou do vlastnictví Františka
Hotovce, bytem Pivovarská 634, Ledeč nad Sázavou za dohodnutou kupní cenu 100,Kč ■ dodatek č. 97 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-01-2006-14, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: duben 2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0021/01/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ dodatek č. 5 Zřizovací listiny Střední odborné školy, Středního odborného učiliště zemědělského
a technického a Učiliště, Humpolec, Školní 764dle materiálu ZK-01-2006-15, př. 1 ■
dodatek č. 98 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu
ZK-01-2006-15, př. 2 ■ darování budovy čp. 644 – objekt občanské vybavenosti na
pozemku st. par. č. 697, pozemku st. par. č. 697 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 412 m² a pozemku označeného v geometrickém plánu č. 1731-249/2005 ze dne 24.
11. 2005 jako par. č. 1229/5 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 317 m², vše
v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou do vlastnictví města Ledeč nad Sázavou ■ dodatek
č. 6 Zřizovací listiny Střední odborné školy, Středního odborného učiliště zemědělského a technického a Učiliště, Humpolec, Školní 764 dle materiálu ZK-01-2006-15,
př. 3 ■ darování pozemků par. č. 138/2 ostatní plocha, manipulační pozemek o výměře 291 m² a par. č. 127/2 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 255 m², oba
v k. ú. a obci Havlíčkův Brod do vlastnictví města Havlíčkův Brod ■ dodatek č. 7
Zřizovací listiny Střední odborné školy, Středního odborného učiliště zemědělského
a technického a Učiliště, Humpolec, Školní 764dle materiálu ZK-01-2006-15, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: duben 2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0022/01/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ darování částí pozemku par. č. 6005 označených dle GPL č. 3697-31/2005 jako pozemky
par. č. 6005/2 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 9 m², par. č. 6005/3 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 14 m² a par. č. 6005/4- ostatní plocha, jiná plocha
o výměře 8 m² v k. ú. a obci Jihlava do vlastnictví Statutárního města Jihlavy ■ Dodatek č. 50 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Jihlava dle materiálu ZK-012006-16, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: březen 2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0023/01/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ darování pozemků par. č. 761/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 m², par. č. 784/2
– ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 169 m² a par. č. 784/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 24 m² v k. ú. a obci Záborná do vlastnictví obce
Záborná ■ přijetí daru pozemku par. č. 7/7 – ostatní plocha, silnice o výměře 19 m²
v k. ú. a obci Záborná od obce Záborná do vlastnictví kraje Vysočina ■dodatek č. 51
Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Jihlava dle materiálu ZK-01-2006-17, př. 1 ■
dodatek č. 52 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Jihlava dle materiálu ZK-012006-17, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: duben 2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0024/01/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ koupi pozemku par. č. 748/14 – ostatní plocha, silnice o výměře 502m² v k. ú. a obci Proseč pod
Křemešníkem od Radka Váni, bytem Skrýšov 68, 393 01 Pelhřimov a Vratislava
Váni, bytem Proseč pod Křemešníkem 43, 393 01 Pelhřimov do vlastnictví kraje Vysočina za kupní cenu 21 080,- Kč ■ Dodatek č. 110 Zřizovací listiny Správy
a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-01-2006-18, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: duben 2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0025/01/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ prodej pozemku par. č. 3372/4 – ostatní plocha, silnice o výměře 45 m² v k. ú. a obci Pelhřimov
z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví firmy TBG Čechy a Morava a. s., Beroun
660, PSČ 266 01 za kupní cenu 29 670,- Kč ■ Dodatek č. 111 Zřizovací listiny Správy
a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-01-2006-19, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 4. 2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0026/01/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ koupi pozemků
v k. ú. a obci Černov dle materiálu ZK-01-2006-21, př. 1 do vlastnictví kraje Vysočina ■ dodatek č. 114 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu
ZK-01-2006-21, př. 2 ■ dodatek č. 115 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-01-2006-21, př. 3 ■ dodatek č. 116 Zřizovací listiny Správy
a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-01-2006-21, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: březen 2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0027/01/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ koupi pozemků par. č. 759/10 ostatní plocha, silnice o výměře 925 m², par. č. 759/12 ostatní
plocha, silnice o výměře 1 513 m², par. č. 759/17 ostatní plocha, silnice o výměře 191 m², par. č. 759/21 ostatní plocha, silnice o výměře 462 m² a par. č. 759/24
ostatní plocha, silnice o výměře 4 m² v k. ú. a obci Proseč pod Křemešníkem od
Františka Koubka, bytem Proseč pod Křemešníkem čp. 2, Jaroslavy Novákové,
bytem Svatý Kříž čp. 160, Havlíčkův Brod a Marie Peškové, bytem Slunečná čp.
1946, Havlíčkův Brod za kupní cenu 129 990,-Kč do vlastnictví kraje Vysočina
■ dodatek č. 118 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-01-2006-23, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: duben 2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0028/01/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ darování pozemků par. č. 2594/1 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 4 152 m², par. č.
2498/3 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 1 998 m² a par. č. 2518/4 – ost.
plocha, ost. komunikace o výměře 1 083 m² včetně staveb pozemních komunikací do vlastnictví města Pacov ■ dodatek č. 119 Zřizovací listiny Správy a údržby
silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-01-2006-24, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: duben 2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0029/01/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ přijetí daru
stavby „Rekonstrukce komunikace II/399 ul. mjr. Šandery v Náměšti nad Oslavou“ v celkové hodnotě 7 318 762,- Kč, včetně všech součástí a příslušenství,
v úseku km 11,290 – 11,620 jako technické zhodnocení silnice II/399 od města Náměšť nad Oslavou do vlastnictví kraje Vysočina ■ dodatek č. 131 Zřizovací
listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-01-2006-25, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: duben 2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0030/01/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ koupi pozemku par. č. 428/1 – ostatní plocha, silnice o výměře 10 182 m² v k. ú. a obci Dolní Libochová od Josefa Krátkého, bytem Dolní Libochová 43 do vlastnictví kraje
Vysočina za kupní cenu 509 100,- Kč ■ dodatek č. 147 Zřizovací listiny Správy
a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-01-2006-27, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: duben 2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0031/01/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ darování pozemků dle GP 201-14/2005 par. č. 1140/3 – ost. pl., ost. kom. o výměře 133 m²
a 1140/4 – ost. pl. ost. kom. o výměře 134 m² v k. ú. Dolní Bory a obci Bory do
vlastnictví obce Bory ■ dodatek č. 148 zřizovací listiny Správy a údržby silnic
Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-01-2006-28 př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: duben 2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0032/01/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ darování pozemků par. č. 1525/35 – ostatní plocha o výměře 18 m², par. č. 1525/34 – ostatní
plocha o výměře 23 m² odměřených geometrickým plánem č. 332-48/2005 a pozemků par. č. 1569/4 – ostatní plocha o výměře 586 m², par. č. 1569/5 – ostatní
plocha o výměře 57 m² odměřených geometrickým plánem č. 329-3/2005, vše
v k. ú. a obci Rožná z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Rožná ■ dodatek č. 151 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-01-2006-29, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: březen 2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0033/01/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje prodej bytové
jednotky č. 407/11 o celkové podlahové ploše s příslušenstvím 75,09 m² umístěné v 7. nadzemním podlaží budovy v Jihlavě, část Horní Kosov, Zimní ul. č.or.
7, č. p. 406, 407, postavené na pozemcích par. č. st. 672/13, 672/268 a spoluvlastnického podílu v rozsahu 7509/177492 na společných částech budovy č.p. 406,
407 a spoluvlastnického podílu v rozsahu 2503/59164 na pozemku par. č. st.
672/13, 672/268, vše v k. ú. Horní Kosov a obci Jihlava, za kupní cenu ve výši
1 000 000,- Kč do vlastnictví MUDr. Heleny Skačániové, bytem Zimní 407/7,
Horní Kosov, 586 01 Jihlava.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0034/01/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ darování pozemku par. č. st. 128 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 479 m², budovy č.
p. 30 – objekt bydlení na pozemku par. č. st. 128 a pozemku par. č. 75/4 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 676 m² v k. ú. a obci Nový Jimramov do
vlastnictví obce Nový Jimramov ■ Dodatek č. 6 Zřizovací listiny Střední odborné školy a Středního odborného učiliště lesnického, dopravního a služeb, Nové
Město na Moravě, Na Bělisku 295 dle materiálu ZK-01-2006-32, př. 1.
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odpovědnost: odbor majetkový, termín: březen 2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0035/01/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ prodej domu
čp. 2 na pozemku st. par. č. 127, plechové garáže na pozemku st. par. č. 148, pozemku st. par. č. 127 zastavěná plocha nádvoří o výměře 84 m² a pozemků st.
par. č. 148 zastavěná plocha o výměře 43 m² a par. č. 136/14 ostatní plocha o výměře 341 m² zaměřených geometrickým plánem č. 94-55/2001 v k. ú. a obci Těchobuz do vlastnictví manželů Aleny a Bohumila Matějů, bytem Těchobuz čp. 2
za kupní cenu 500 000,-Kč ■ dodatek č. 2 Zřizovací listiny Ústavu sociální péče
pro mentálně postižené Těchobuz, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-012006-33, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: duben 2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0036/01/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do
vlastnictví kraje Vysočina dle materiálu ZK-01-2006-34, př. 1 ■ dodatek č. 5 Zřizovací listiny Domu dětí a mládeže u Aleje, Havlíčkův Brod, Masarykova 2190,
dle materiálu ZK-01-2006-34, př. 2 ■ dodatek č. 2 Zřizovací listiny Pedagogicko-psychologické poradny, Havlíčkův Brod, Nad Tratí 335, dle materiálu ZK01-2006-34, př. 3 ■ dodatek č. 8 Zřizovací listiny Školního statku Humpolec,
Dusilov 384, dle materiálu ZK-01-2006-34, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0037/01/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje koupi pozemku
par. č. 3396/16 – trvalý travní porost o výměře 2 284 m² v k. ú. Trnava u Třebíče
a obci Trnava od Břetislava Česneka, bytem Trnava 60 do vlastnictví kraje Vysočina za kupní cenu 137 040,- Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: duben 2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0038/01/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje nabytí pozemků
zastavěných stavbou silnice „III/36066 – Petrůvky-Ostašov“ v k. ú. Ostašov na
Moravě a v k. ú. Petrůvky v rozsahu a od vlastníků dle materiálu ZK-01-200636, př. 1.
odpovědnost: OM, termín: 31. 5. 2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0039/01/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina jako obdarovaným a městem Jaroměřice nad Rokytnou jako dárcem na části pozemků dotčených stavbou
„II/152 Jaroměřice nad Rokytnou – most“ v rozsahu dle materiálu ZK-01-200637, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: únor 2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0040/01/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ darování pozemků par. č. 959/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 118 m² a par.
č. 959/6 – ostatní plocha, zeleň o výměře 76 m² v k. ú. a obci Libice nad Doubravou do vlastnictví obce Libice nad Doubravou ■ Dodatek č. 99 Zřizovací listiny
Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-01-2006-39, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: březen 2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0041/01/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje uzavření smluv
o budoucích kupních smlouvách mezi krajem Vysočina jako kupujícím a vlastníky pozemků jako prodávajícími a smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi
krajem Vysočina jako obdarovaným a obcí Urbanov jako dárcem na části pozemků dotčených stavbou „II/403 Urbanov havárie mostu evid. č. 403 – 008“ v rozsahu a za podmínek dle materiálu ZK-01-2006-40, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: červen 2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0042/01/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje uzavření smluv
o budoucích kupních smlouvách mezi krajem Vysočina jako kupujícím a vlastníky pozemků jako prodávajícími a smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi
krajem Vysočina jako obdarovaným a obcí Vlkov jako dárcem na části pozemků dotčených stavbou „Rekonstrukce silnice II/390 a III/3791 Vlkov – průtah“
v rozsahu a za podmínek dle materiálu ZK-01-2006-41, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: červenec 2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0043/01/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ prodej pozemků par. č. 2444/10 – orná půda o výměře 396 m², par. č. 2444/11 – ostatní plocha,
silnice o výměře 100 m² a par. č. st. 3354/3 – zastavěná plocha a nádvoří o výmě-
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ře 13 m² v k. ú. a obci Humpolec z vlastnictví kraje do vlastnictví firmy BENZINA a. s., se sídlem v Praze, Dělnická 12 za kupní cenu 53 500,- Kč ■ Dodatek
č. 112 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-012006-20, př. 1 ■ Dodatek č. 7 Zřizovací listiny Školního statku, Humpolec, Dusilov 384 dle materiálu ZK-01-2006-20, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdrželi se 3.
Usnesení 0044/01/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ prodej 2 ks
transformátorů účetně vedených Správou a údržbou silnic Pelhřimov, ev. č.
3 362 114-500, ev.č. 3 362 144-400 a 3 365 009-654 společnosti E.ON Česká republika, a.s. za dohodnutou kupní cenu v celkové částce 69 950,- Kč ■ dodatek
č. 117 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-012006-22, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: duben 2006
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Usnesení 0045/01/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ dodatek č. 143
a č. Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK01-2006-26, př. 1 ■ dodatek č. 144 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár
nad Sázavou dle materiálu ZK-01-2006-26, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: únor 2006
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0046/01/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ přijetí daru
pozemků par. č. 497/2 – ost. plocha o výměře 3 276 m², par. č. 497/4 – ost.
plocha, ost. komunikace o výměře 2 m², par č. 497/5 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 49 m², par. č. 497/6 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 120 m², par. č. 497/7 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 127 m²,
par. č. 497/9 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 1 020 m², par. č. 497/
11 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 983 m², par. č. 497/13 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 91 m² a par. č. 497/14 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 10 m² v k. ú. Chroustov u Bohdalova, obec Bohdalov,
komunikace na těchto pozemcích vybudovanou od obce Bohdalov, pozemku par. č. 264/3 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 7 296 m² v k. ú. Kyjov u Černé, obec Kyjov a komunikace na tomto pozemkem vybudovanou od
obce Kyjov do vlastnictví kraje Vysočina ■ uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina a obcí Kyjov, podle které kraj daruje obci
pozemek par. č. 386/2 o výměře 9 580 m² v k. ú. Kyjov u Černé, obec Kyjov
a část stavby silnice III/35431 ležící na uvedeném pozemku a pozemku par. č.
188/1 v k.ú. Starý Telečkov, obec Pavlov do vlastnictví obce Kyjov ■ darování pozemku par. č. 386/2 o výměře 9 580 m² v k. ú. Kyjov u Černé, obec Kyjov
a části stavby silnice III/35431 ležící na uvedeném pozemku a pozemku par. č.
188/1 v k.ú. Starý Telečkov, obec Pavlov do vlastnictví obce Kyjov po vyřazení tohoto úseku silnice III. třídy ze silniční sítě kraje Vysočina ■ dodatek č. 152
Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-012006-31, př. 1upr1 ■ dodatek č. 153 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár
nad Sázavou dle materiálu ZK-01-2006-31, př. 2 ■ dodatek č. 154 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-01-2006-31, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: květen 2006
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0047/01/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje koupi pozemku p.č. 580/3 o výměre 331 m² v katastrálním území a obci Studénky od Čeňka
Douchy, bytem Příseka 4, 588 32 Brtnice za 6 620,- Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: únor 2006
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0048/01/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje převod prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účty projektů ■ Rekonstrukce silnice
II/150 Pavlíkov – Vilémovice do výše 43 mil. Kč ■ Rekonstrukce mostu ev.č.152
– 018 v Jaroměřicích do výše 23 mil. Kč ■ II/602 Jihlava – Velké Meziříčí, rekonstrukce do výše 45 mil. Kč s tím, že prostředky budou na zvláštní účet/účty uvolňovány v letech 2006 až 2008 průběžně dle potřeby.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor majetkový, odbor
ekonomický, termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0049/01/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje o poskytnutí finančních příspěvků v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro
poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití dle materiálu ZK-01-2006-43, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický
odbor, termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

číslo 5/2006

ZPRAVODAJ

Usnesení 0050/01/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje o poskytnutí
dotací na studie a projektové dokumentace opatření k ochraně před povodněmi
podle materiálu ZK-01-2006-44, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, termín: trvale
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0051/01/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Zásady zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací z vlastních prostředků kraje pro
rok 2006 na podporu nestátních neziskových organizací a obcí poskytujících sociální služby dle materiálu ZK-01-2006-45, př. 1upr1.
odpovědnost: OSVZ, termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0052/01/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje zvýšení příjmové
a výdajové části rozpočtu kraje (kapitola Sociální věci) o částku 50 176 000 Kč
o účelovou dotaci z MPSV na podporu nestátním neziskovým organizacím poskytujících sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením s rozdělením dle materiálu ZK-01-2006-46, př. 1 a rozhoduje o poskytnutí záloh na
dotaci nestátním neziskovým organizacím poskytujícím sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením dle materiálu ZK-01-2006-46, př. 2 ve výši
30% dotace MPSV v roce 2005 (částka 14 791 260 Kč) na jednotlivé projekty.
odpovědnost: OSVZ, ekonomický odbor, termín: 31. 3. 2006
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0053/01/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Dodatek č. 10
Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové
organizace, dle materiálu ZK-01-2006-47, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, termín: 10. 3. 2006
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0054/01/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje vyjadřuje ■ podporu Národní strategii rozvoje cyklistické dopravy ČR dle materiálu ZK-01-2006-48, př.
1 ■ souhlas s cíli a prioritními osami Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR dle materiálu ZK-01-2006-48, př. 1 ■ vůli spolupodílet se na realizaci
Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR dle materiálu ZK-01-2006-48,
př. 1.
odpovědnost: ORR, ODSH, termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0055/01/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje zmocňuje Radu kraje Vysočina ke schvalování formálních změn Smluv o poskytnutí podpory na realizaci
akcí grantových schémat ■ Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina v opatření 4.1.2 Společného regionálního operačního programu ■ Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu
v kraji Vysočina v opatření 4.2.2 Společného regionálního operačního programu ■ Grantové schéma na podporu malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v opatření 1.1 Společného regionálního
operačního programu ■ Grantové schéma na podporu drobných podnikatelů
v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v opatření 1.1 Společného regionálního operačního programu ■ Podpora sociální integrace v kraji Vysočina
2004-2006 v opatření 3.2 Společného regionálního operačního programu ■ které nespadají do pravomoci Zastupitelstva kraje Vysočina podle § 36 písm. c) a d)
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a kterými se nemění účel dotace podle ustanovení § 19 odst. 3 zákona č. 250/
2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů schvaluje dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci akce
„Ledeč nad Sázavou – Perla Posázaví – Propagace města prostřednictvím Jaroslava Foglara“ reg. č. CZ.04.1.05/4.1.62.1/1615 v rámci grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina ze dne 20.
9. 2005 dle materiálu ZK-01-2006-49, př. 3.
odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina,
termín: březen 2006
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0056/01/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ dodatek ke
Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci akce „Travellers hostel Třebíč“ reg.
č. CZ.04.1.05/4.2.63.1/2030 v rámci grantového schématu Podpora regionální
a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina ze dne 19. 8. 2005 dle
materiálu ZK-01-2006-50, př. 6 ■ dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory na
realizaci akce „U Bílého koníčka – přístavba ubytovacích kapacit, I. etapa“ reg.
č. CZ.04.1.05/4.2.63.1/2018 v rámci grantového schématu Podpora regionální
a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina ze dne 19. 8. 2005 dle
materiálu ZK-01-2006-50, př. 7 ■ dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory na
realizaci akce „Přístavba a stavební úpravy domu č.p. 181 v ulici Hronová v Pacově – zřízení penzionu a restauračního zařízení“ reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.1/
2026 v rámci grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury
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cestovního ruchu v kraji Vysočina ze dne 29. 9. 2005 dle materiálu ZK-01-200650, př. 8 ■ dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci akce „Rozšíření a modernizace ubytovacích zařízení rodinného Penzionu u Raušů ve Velké
Bíteši“ reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.1/1883 v rámci grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina ze dne 1. 12.
2005 dle materiálu ZK-01-2006-50, př. 9.
odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina,
termín: březen 2006
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0057/01/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje převod finančních prostředků ve výši ■ max. 20 215 000 Kč z Fondu strategických rezerv na
zvláštní bankovní účet (AÚ 236 62) určený k realizaci Grantového schématu na podporu malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1. SROP ■ max. 10 835 000 Kč z Fondu
strategických rezerv na zvláštní bankovní účet (AÚ 236 63) určený k realizaci Grantového schématu na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1. SROP ■ max. 12 640 000 Kč
z Fondu strategických rezerv na zvláštní bankovní účet (AÚ 236 65) určený k realizaci grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního
ruchu v kraji Vysočina v rámci podopatření 4.1.2 SROP ■ max. 34 845 000 Kč
z Fondu strategických rezerv na zvláštní bankovní účet (AÚ 236 64) určený
k realizaci grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury
cestovního ruchu kraji Vysočina s tím, že rozpočtová opatření a převod těchto prostředků budou uskutečňovány v roce 2006 průběžně, dle intenzity a výše
schválených žádostí o platby u jednotlivých akcí.
odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje, Ekonomický odbor, termín: 15. 3.
2006
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0058/01/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ seznam akcí
navržených k podpoře dle materiálu ZK-01-2006-52, př. 4 ■ seznam akcí nedoporučených k podpoře dle materiálu ZK-01-2006-52, př. 5 rozhoduje ■ o poskytnutí podpory v plné výši uvedené v materiálu ZK-01-2006-52, př. 4 příjemcům
podpory uvedeným v materiálu ZK-01-2006-52, př. 4 na realizaci akcí doporučených k podpoře uvedených v materiálu ZK-01-2006-52, př. 4 ■ o neposkytnutí
podpory příjemci podpory uvedenému v materiálu ZK-01-2006-52, př. 5 na realizaci akce nedoporučené k podpoře uvedené v materiálu ZK-01-2006-52, př. 5.
odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje, termín: 14. 2. 2006
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0059/01/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ seznam akcí
navržených k podpoře dle materiálu ZK-01-2006-53, př. 4 ■ seznam akcí náhradních dle materiálu ZK-01-2006-53, př. 5 ■ seznam akcí nedoporučených k podpoře dle materiálu ZK-01-2006-53, př. 6 rozhoduje ■ poskytnutí podpory v plné
výši uvedené v materiálu ZK-01-2006-53, př. 4 příjemcům podpory uvedeným
v materiálu ZK-01-2006-53, př. 4 na realizaci akcí doporučených k podpoře uvedených v materiálu ZK-01-2006-53, př. 4 ■ poskytnutí podpory v navržené nižší výši uvedené v materiálu ZK-01-2006-53, př. 4 příjemci podpory uvedenému
v materiálu ZK-01-2006-53, př. 4 na realizaci akce doporučené k podpoře uvedené v materiálu ZK-01-2006-53, př. 4 v případě, že se snížením navrhované podpory bude příjemce podpory souhlasit ■ neposkytnutí podpory příjemci podpory
uvedenému v materiálu ZK-01-2006-53, př. 6 na realizaci akce uvedené v materiálu ZK-01-2006-53, př. 6.
odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje, termín: 14. 2. 2006
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0060/01/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ seznam akcí
navržených k podpoře dle materiálu ZK-01-2006-54, př. 3 ■ seznam akcí nedoporučených k podpoře dle materiálu ZK-01-2006-54, př. 4 rozhoduje ■ o poskytnutí podpory ve výši uvedené v materiálu ZK-01-2006-54, př. 3 příjemcům
podpory uvedeným v materiálu ZK-01-2006-54, př. 3 na realizaci akcí doporučených k podpoře uvedených v materiálu ZK-01-2006-54, př. 3 ■ neposkytnutí
podpory příjemcům podpory uvedeným v materiálu ZK-01-2006-54, př. 4 na realizaci uvedených v materiálu ZK-01-2006-54, př. 4.
odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina, termín: 14. 2. 2006
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0061/01/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ seznam akcí
navržených k podpoře dle materiálu ZK-01-2006-55, př. 3 ■ seznam akcí náhradních dle materiálu ZK-01-2006-55, př. 4 ■ seznam akcí nedoporučených k podpoře dle materiálu ZK-01-2006-55, př. 5 rozhoduje ■ o poskytnutí podpory ve
výši uvedené v materiálu ZK-01-2006-55, př. 3 příjemcům podpory uvedeným
v materiálu ZK-01-2006-55, př. 3 na realizaci akcí doporučených k podpoře uvedených v materiálu ZK-01-2006-55, př. 3 ■ o neposkytnutí podpory příjemcům
podpory uvedeným v materiálu ZK-01-2006-55, př. 5 na realizaci akcí nedoporu-
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čených k podpoře uvedených v materiálu ZK-01-2006-55, př. 5.
odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina, termín: 14. 2. 2006
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0062/01/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje ruší rozhodnutí o poskytnutí podpory na akci reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.1/2024 učiněné dne 18. 10. 2005
usnesením č. 0460/07/2005/ZK příjemci uvedenému v materiálu ZK-01-2006-56,
př. 1 ve výši 1 976 256,- Kč.
odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina, termín: únor 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0063/01/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje o uzavření
Smlouvy o půjčce dle materiálu ZK-01-2006-57, př. 3 a schvaluje ■ převod finančních prostředků ve výši 3 625 tis. Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2006, kapitoly Kultura, § 3315 – Činnosti muzeí a galerií za
účelem zvýšení příspěvku na provoz o částku 700 tis. Kč a poskytnutí půjčky
v částce 2 925 tis. Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou
organizaci, na financování projektu „Jihlava – město střední Evropy od renesance po průmyslovou revoluci, historie regionu v kontextu středoevropských
dějin jako objekt vědy i volnočasových aktivit“ ■ změnu závazného ukazatele
„Příspěvek na provoz“ o částku 700 tis. Kč určenou na realizaci projektu Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, „Jihlava – město střední Evropy:
od renesance po průmyslovou revoluci, historie regionu v kontextu středoevropských dějin jako objekt vědy i volnočasových aktivit“.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, odbor ekonomický, ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, termín: duben 2007
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0064/01/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ zvýšení výdajů rozpočtu kapitoly Školství na rok 2006, § 3211 Činnost vysokých škol o částku
1 000 tis. Kč za účelem poskytnutí investiční dotace Statutárnímu městu Jihlava
a toto navýšení krýt snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní
činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva ■ investiční dotaci
Statutárnímu městu Jihlava ve výši 1 000 tis. Kč jako finanční spoluúčast kraje
dle materiálu ZK-01-2006-58.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín:
únor 2006
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0065/01/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 4 ke
Zřizovací listině Gymnázia, Chotěboř, Jiráskova 637 dle materiálu ZK-01-200659, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: 3. 3. 2006
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0066/01/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslová škola stavební akademika
Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628 dle materiálu ZK-01-200660, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: 3. 3. 2006
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0067/01/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek Zřizovací listiny příspěvkové organizace Školní statek, Humpolec, Dusilov 384 dle materiálu ZK-01-2006-61, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: 3. 3. 2006
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0068/01/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dotaci Statutárnímu městu Jihlava na úhradu provozních nákladů SPC při Mateřské škole se
speciálními třídami Jihlava, Demlova 28 ve výši 207 tis. Kč (§ 3146 Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče) z prostředků kapitoly Školství, § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín: 31.
3. 2006
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0069/01/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení
účelových prostředků pro Gymnázium Vincence Makovského, Leandra Čecha
152, Nové Město na Moravě na 1. čtvrtletí 2006 na realizaci vyhlášeného rozvojového programu pro sportovní gymnázia a gymnázia s třídami se studijním
oborem sportovní příprava na rok 2006 ve výši 120 500,- Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín:
únor 2006
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0070/01/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek Zřizovací listiny Dům dětí a mládeže u Aleje, Havlíčkův Brod, Masarykova 2190 dle materiálu ZK-01-2006-64, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: 3. 3. 2006
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0071/01/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ změnu čl. 29
Prováděcí směrnice Zastupitelstva kraje Vysočina pro Výzvu č. V/SROP/3.2/2/
2005 dle materiálu ZK-01-2006-65upr1, př. 7 ■ změnu čl. 31 Pokynů pro žadatele a příjemce podpory pro výzvu č. V/SROP/3.2/2/2005 pro grantové schéma
„Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 – 2006“ dle materiálu ZK-012006-65upr1, př. 8 ■ průběžné poskytování finančních prostředků v roce 2006
ve výši maximálně 15 000 tis. Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní bankovní účet kraje „Půjčky na projekty EU“ za účelem zajištění průběžného financování akcí (poskytování půjček) dle materiálu ZK-01-2006-65upr1, př. 5
■převod finančních prostředků ve výši 2 700 tis. Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní bankovní účet kraje „Půjčky na projekty EU“ za účelem poskytnutí půjček na realizaci akcí žadatelům dle materiálu ZK-01-2006-65upr1,
př. 5 ■ Prováděcí směrnici pro Výzvu č. V/SROP/3.2/3/2006 grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 – 2006 v rámci opatření
3.2 SROP dle materiálů ZK-01-2006-65upr1, př. 1upr1 a ZK-01-2006-65upr1, př.
2 ■ Pokyny pro žadatele a příjemce podpory pro Výzvu č. V/SROP/3.2/3/2006
grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 – 2006
v rámci opatření 3.2 SROP dle materiálů ZK-01-2006-65upr1, př. 3 upr1 a ZK01-2006-65upr1, př. 4 rozhoduje o uzavření smluv o poskytnutí půjčky dle vzoru uvedeném v materiálu ZK-01-2006-65upr1, př. 9 s žadateli a v maximální výši
dle materiálu ZK-01-2006-65upr1, př. 5 zmocňuje radu kraje provádět formální
úpravy Prováděcí směrnice pro Výzvu č. V/SROP/3.2/3/2006 grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 – 2006 a Pokynů pro žadatele a příjemce podpory pro Výzvu č. V/SROP/3.2/3/2006.
odpovědnost: OŠMS, termín: OŠMS předloží schválenou dokumentaci do 28.
2. 2006 Centru pro regionální rozvoj
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0072/01/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje souhlasí se záměry změn
ve školském rejstříku školy zřizované krajem Vysočina označenými v materiálu
ZK-01-2006-66upr1, př. 2 kódy 5A,B,C.
odpovědnost: OŠMS, termín: konec února 2006
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Usnesení 0073/01/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ poměrné rozdělení prostředků Fondu Vysočiny pro rok 2006 dle materiálu ZK-01-2006-67,
př. 5 ■ převod částky 35 100 000 Kč z Fondu strategických rezerv do Fondu Vysočiny.
odpovědnost: J. Hulák, odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický, termín:
30. 6. 2005
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0074/01/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje souhlasí s převodem příjmů
kraje Vysočina vyplývajících z plnění Dodatku č. 2 Smlouvy o řešení pilotního projektu se společností EKO-KOM, a. s., schváleného usnesením č.0069/02/
2006/RK ze dne 17. 1. 2006 ve výši 2 700 000,- Kč do kapitoly Životní prostředí, § 3727 a finančních prostředků ve výši 2 200 000,- Kč do Fondu Vysočiny,
dílčí cíl 4.2 „Podpora ekologicky a ekonomicky efektivního nakládání s odpady“ schvaluje ■ rozpočtové opatření, kterým by se po přijetí prostředků od firmy EKO-KOM, a.s. převedla částka 2 200 tis. Kč přímo do Fondu Vysočiny
a o zbývající částku 2 700 tis. Kč by byl posílen rozpočet příjmů a výdajů kraje, kapitola Životní prostředí, § 3727 ■ vyhlášení grantového programu „Systém sběru a třídění odpadu 2006“ na podporu tvorby uceleného systému sběru
a třídění komunálního odpadu dle materiálu ZK-01-2006-68, př. 1 jmenuje ■ řídicí výbor grantového programu „Systém sběru a třídění odpadu 2006“ ve složení ■ ODS – Pavel Hájek, Jaroslav Huňáček ■ KDU-ČSL – Jaroslav Hulák, Jiří
Vondráček ■ KSČM – Jiří Vlach, Jan Musil ■ ČSSD – Martin Hyský, Tomáš
Koubek ■SNK-ED – Pavel Gregor, Pavel Vosátka ■ Pavla Hájka předsedou řídicího výboru grantového programu „Systém sběru a třídění odpadů 2006“ ■ Pavlu Bendovou s právem hlasovacím a Evu Navrátilovou s právem poradním, jako
garanty řídicího výboru grantového programu „Systém sběru a třídění odpadů
2006“ a pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor životního prostředí, ekonomický odbor, termín: únor 2006
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0075/01/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení grantového programu na podporu výstavby a údržby sportovních a tělovýchovných
zařízení na území kraje Vysočina s názvem „SPORTOVIŠTĚ 2006“ dle materiálu ZK-01-2006-69, př. 1 jmenuje ■ řídicí výbor grantového programu „SPORTOVIŠTĚ 2006“ ve složení ■ ODS – Vladislav Nechvátal, Pavel Trvaj ■ KDU-ČSL
– Ladislav Bárta, Hana Žáková ■ KSČM – Ladislav Brož, Milan Havlíček ■
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ČSSD – Jindřiška Zápotočná, Josef Vašíček ■ SNK-ED – Jindřich Skočdopole,
Josef Bulušek ■ Ladislava Bártu předsedou řídicího výboru grantového programu „SPORTOVIŠTĚ 2006“ ■ Vilibalda Prokopa s právem hlasovacím a Petra
Horkého s právem poradním jako garanty řídicího výboru grantového programu
„SPORTOVIŠTĚ 2006“ a pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OŠMS, termín: 14. 2. 2006
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0076/01/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení grantového programu na podporu obnovy vybavení letních táborů s názvem „TÁBORY 2006“ dle ZK-01-2006-70, př. 1 jmenuje ■ řídicí výbor grantového programu
„Tábory 2006“ ve složení ■ ODS – Milan Šmíd, Jan Tecl ■ KDU-ČSL – Pavel
Pípa, Petr Kesl ■ KSČM – Jaroslava Bambasová, Roman Ondrušek ■ ČSSD –
Zdeněk Studenec, Ivana Mojžyšková ■ SNK-ED – Tomáš Homa, Jan Lapeš ■ Tomáše Homu předsedou řídicího výboru grantového programu „Tábory 2006“ ■
Jana Burdu s právem hlasovacím a Pavlínu Zábranskou s právem poradním jako
garanty řídicího výboru grantového programu „Tábory 2006“ a pověřuje radu
kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OŠMS, termín: 14. 2. 2006
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0077/01/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení grantového programu na podporu jednorázových volnočasových a sportovních aktivit
s názvem „JEDNORÁZOVÉ AKCE 2006“ dle ZK-01-2006-71, př. 1 jmenuje ■řídicí výbor grantového programu „Jednorázové akce 2006“ ve složení ■
ODS – Martina Matějková, Vítězslav Jonáš ■ KDU-ČSL – Josef Scháněl, Jaroslav Poborský ■ KSČM – Zdeněk Dobrý, Pavel Šlechtický ■ ČSSD – Jindřiška
Zápotočná, Vladimír Dolejš ■ SNK-ED – Dana Svobodová, Jarmila Daňková
■Martinu Matějkovou předsedkyní řídicího výboru grantového programu „Jednorázové akce 2006“ ■ Jana Burdu s právem hlasovacím a Kláru Sotonovou
s právem poradním jako garanty řídicího výboru grantového programu „Jednorázové akce 2006“ a pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího
výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OŠMS, termín: 14. 2. 2006

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0078/01/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2006 dle materiálu ZK-01-2006-72, př. 1.
odpovědnost: V. Jonáš, předseda VRR, termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0079/01/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2006 dle materiálu ZK01-2006-73, př. 1.
odpovědnost: V. Novotný, předseda finančního výboru, termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Marie Jakoubková, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 564 602 317, e-mail: jakoubkova.m@kr-vysocina.cz

Informace
Termíny jednání Rady kraje Vysočina
Rada kraje č. 15/2005 – 23. května 2006
Rada kraje č. 16/2005 – 30. května 2006

Termíny jednání Zastupitelstva kraje Vysočina
Zastupitelstvo kraje č. 4/2005 – 20. června 2006
Michaela Zpěváková,
Zpěváková odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 564 602 125, e-mail: polivkova.s@kr-vysocina.cz

Informace

Novinky ve Sbírce zákonů
Sociální služby
V částce 37/2006 Sbírky zákonů vydané dne 31. 3. 2006 byl publikován pod č. 108 zákon o sociálních službách. Zákon obsahuje
komplexní úpravu pravidel pro poskytování pomoci lidem v nepříznivé sociální situaci
Zákon je účinný od 1. 1. 2007.
V téže částce byl dále vydán pod č. 109 „změnový“ zákon, který promítá nový zákon o sociálních službách do příslušných zákonů.
Hmotná nouze
V částce 37/2006 Sbírky zákonů vydané dne 31. 3. 2006 byl publikován pod č. 111 zákon o hmotné nouzi. Zákon definuje hmotnou nouzi, určuje konstrukci sociálních dávek v nouzi a stanoví
kompetence jednotlivých úřadů na tomto úseku. Dochází ke
komplexním změnám v celém systému poskytování sociálních
dávek.
Zákon je účinný od 1. 1. 2007.
Kronika obce
V částce 46/2006 Sbírky zákonů vydané dne 14. 4. 2006 byl publikován pod č. 132 zákon o kronikách obcí. Zákon nahrazuje
povinnost obcí vést kroniku modernizovaným zněním.
Zákon je účinný od 1. 7. 2006.

Cestovní doklady
V částce 46/2006 Sbírky zákonů vydané dne 14. 4. 2006 byl publikován pod č. 136 zákon, kterým se mění některé zákony na
úseku cestovních dokladů. Zákon např. zpřesňuje požadavky
na pasové fotografie, zavádí do pasů otisky prstů a mění místo a způsob podávání žádostí o vydání cestovního pasu, dále
umožňuje vydávání nouzových občanských průkazů.
Zákon je účinný od 1. 9. 2006.
Veřejné zakázky
V částce 47/2006 Sbírky zákonů vydané dne 19. 4. 2006 byl publikován pod č. 137 zákon o veřejných zakázkách. Zákon přepracovává problematické pasáže stávajícího zákona, přejímá
aktualizovanou směrnici EU, dále mimo jiné mění definici zadavatele, zavádí nový druh zadávacího řízení.
Zákon je účinný od 1. 7. 2006.
V téže částce byl dále vydán pod č. 138 „změnový“ zákon, kterým se v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách
mění některé zákony.
David Marek, odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu
telefon: 564 602 183, e-mail: marek.d@kr-vysocina.cz

