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Program obnovy venkova Vysočiny– využití
přidělených dotací na odstraňování škod
na obecním majetku po živelních pohromách
Zastupitelstvo kraje schválilo na svém zasedání dne 16. 5.
2006 dodatek č. 1 k Zásadám
Programu obnovy venkova Vysočiny. Tento dodatek umožňuje obcím v případě, že byla obec
v průběhu roku 2006 postižena
povodněmi nebo jinou živelní pohromou, požádat o změnu
účelu použití dotace přidělené
v souladu s těmito zásadami,
a to na rekonstrukci nebo opravu majetku obce poškozeného
živelní nebo jinou pohromou,
popř. na pořízení nového majetku plnícího tutéž funkci, kterou plnil majetek pohromou
zničený (jde zejména o mos-

ty, místní komunikace, veřejná prostranství, obecní stavby
a zařízení včetně staveb a zařízení preventivní infrastruktury). Obec předloží do tří měsíců
od živelní události žádost o poskytnutí podpory na standardním formuláři dle těchto zásad,
doplněnou o stručný popis a datum výskytu živelní nebo jiné
pohromy, a věcný popis dopadů živelní nebo jiné pohromy
na obecní majetek. V případě
povodní bude součástí žádosti
i stanovisko příslušného povodňového orgánu obce s rozšířenou působností. Žádosti přijímá
přímo Krajský úřad kraje Vyso-

čina, odbor regionálního rozvoje, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
Rozhodnutí o změně účelu poskytnuté dotace je vyhrazeno
zastupitelstvu kraje.
Schválený dodatek (včetně formuláře žádosti) je vyvěšen na
internetových stránkách kraje
www.kr-vysocina.cz v sekci
Dokumenty odborů krajského
úřadu > Odbor regionálního
rozvoje > Rozvoj a obnova venkova.
Dušan Vichr, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 541, e-mail:
vichr.d@kr-vysocina.cz
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Dotace obcím na prevenci kriminality
v roce 2006–2007
Na základě zkušeností z předcházejícího období informuje odbor sekretariátu hejtmana
o možnostech čerpání dotací
na prevenci kriminality v roce
2006 a v roce 2007:
1) Dotace na ochranu obecního nemovitého majetku v kraji Vysočina – jsou určeny na
zabezpečení a ochranu obecního majetku (budovy obecního
úřadu, škol ad.) prostřednictvím technické ochrany, čímž
se rozumějí zábranné a elektronické prostředky. Dotaci ze
svého rozpočtu poskytuje kraj
Vysočina na základě Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro
poskytování dotací na ochranu
obecního nemovitého majetku
v kraji Vysočina v roce 2006.
Žádosti o dotaci bude možno
podávat do 30. 6. 2006. Potřebné formuláře a další informace
najdete na internetové adrese
www.kr-vysocina.cz.
2) Program Partnerství
– je zaměřen na řešení pro-

blémů v rizikových lokalitách
měst a obcí, které na základě průběžné i aktuální analýzy bezpečnostní situace
vybírá a doporučuje Policie
ČR. Jedná se o státní dotaci,
jejímž příjemcem a realizátorem je obec. Obce pro zařazení do tohoto programu navrhují
a schvalují ve své územní působnosti ředitelé okresních ředitelství Policie ČR, podklady
pro ně připravují vedoucí obvodních oddělení Police ČR.
Doporučení na zařazení obce
do programu mohou iniciovat také zástupci samospráv.
Projekty mohou být směrovány například na prevenci
v dopravě (měřiče rychlosti,
osvětlení komunikací, optické
ukazatele apod.), v majetkové
trestné činnosti (instalace kamerových systémů, osvícení
a oplocení parkovišť, varování
obyvatel, zamykací stojany na
cyklostezkách apod.), v oblasti
sociální prevence (skateboar-

dové areály, revitalizace sídlišť
a hřišť, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež apod.)
ad. Program Partnerství na
rok 2007 ještě nebyl vyhlášen. Jeho vyhlášení se předpokládá v červnu 2006 s tím,
že bude stanoven termín pro
zaslání doporučení od obvodních oddělení na okresní ředitelství Policie ČR do 15. 7.
2006. Vzhledem k tomu, že od
vyhlášení programu po zaslání
doporučení je poměrně málo
času, a s ohledem na skutečnost, že informace o vyhlášení programu se k některým
obcím nemusejí dostat včas,
upozorňuje odbor sekretariátu
hejtmana obce na vyhlášení tohoto programu v předstihu.
Podrobnější informace žádejte
na níže uvedeném kontaktu.
Josef Pokorný, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 564 602 164, e-mail:
pokorny.josef@kr-vysocina.cz

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

Hledá se Vesnice Vysočiny 2006
Ministerstvo pro místní rozvoj společně se Spolkem pro obnovu venkova
ČR a Svazem měst a obcí ČR vyhlásilo v letošním roce již 12. ročník soutěže Vesnice roku, která napomáhá
propagovat obnovu venkova a současně přináší řadu příkladů dobré praxe, jež inspirují další vesnice
k realizaci vlastních programů obnovy. Soutěže se mohly účastnit
všechny obce nebo jejich sídla vesnického charakteru, které mají
zpracován vlastní Program obnovy vesnice, podaly přihlášku do
soutěže s dokumentací svých výsledků a uhradily příspěvek na režii soutěže do 31. března 2006. Do letošního ročníku soutěže Vesnice roku se celkem přihlásilo 43 obcí z kraje Vysočina (8 z okresu
Pelhřimov, 8 z okresu Jihlava, 11 z okresu Třebíč, 9 z okresu Žďár
nad Sázavou a 7 z okresu Havlíčkův Brod), což je nejvíce ze všech
krajů České republiky.
Soutěž je organizována ve dvou kolech – krajském a celostátním.
Všechny přihlášené obce jsou nejprve hodnoceny v krajském
kole a do celostátního kola postupuje za každý kraj vždy jen jedna obec, které byla v krajském kole udělena zlatá stuha. Tato obec
také obdrží od kraje Vysočina titul Vesnice Vysočiny. V rámci
celostátního kola jsou vyhodnocena první tři místa a vítěz soutěže se stává nositelem titulu Vesnice roku 2006.
V rámci krajských kol jsou dále udělována následujících ocenění:
zlatá stuha – vítěz krajského kola
modrá stuha – za společenský život
bílá stuha – za činnost mládeže
zelena stuha – za péči o zeleň a životní prostředí
V rámci krajských kol může krajská hodnotitelská komise ještě
dále udělit
diplom za vzorné vedení obecní knihovny
diplom za vzorné vedení kroniky
diplom za rozvíjení lidových tradic
diplom za kvalitní květinovou výzdobu v obci (Fulínova
cena)
Krajské slavnostní vyhlášení soutěže proběhne do konce prázdnin v obci oceněné Zlatou stuhou.
Obce oceněné Zlatou stuhou, které postupují do celostátního
kola, budou v termínu 4. 9.–10. 9. navštíveny a zhodnoceny celostátní hodnotitelskou komisí.
Vítěz celostátního kola soutěže postupuje do soutěže Evropské
pracovní společnosti pro rozvoj venkova a obnovu vesnice.
Vítěz krajského kola soutěže může získat dotaci až do výše
500 tis. Kč v rámci celostátního Programu obnovy venkova. Obce
oceněné barevnými stuhami pravidelně získávají i finanční dar od
kraje Vysočina.
Dušan Vichr, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 541, e-mail: vichr.d@kr-vysocina.cz

Nařízení kraje, kterým se
stanovují podmínky k zabezpečení
plošného pokrytí území kraje
jednotkami požární ochrany
V návaznosti na nabytí účinnosti novely vyhlášky č. 247/
2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve
znění vyhlášky č. 226/2005 Sb.,
a v souladu s Pokynem generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra částka
36/2005, ve znění Pokynu krajského ředitele HZS kraje Vysočina č. 40/2005, bylo nutno
změnit stávajícím Nařízení kraje č. 1/2003, kterým se stanovují
podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany (dále
jen „plošné pokrytí“), tak, aby
odpovídalo těmto novým předpisům. Rada kraje proto vydala
nové nařízení plošného pokrytí,
jež nahrazuje stávající Naříze-

ní kraje č. 1/2003. Nové nařízení je publikováno ve Věstníku
kraje Vysočina vydaného dne
12. května 2006, částka 1.
Plošným pokrytím území kraje
Vysočina jednotkami požární
ochrany se rozumí rozmístění
jednotek požární ochrany na
území kraje Vysočina za účelem zajištění garantované pomoci občanům na území kraje
v případě požárů a jiných mimořádných událostí jednotkami požární ochrany v souladu
se zvláštními právními předpisy.
Pavel Dvořák, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 564 602 122, e-mail:
dvorak.pavel@kr-vysocina.cz

Informace

Informace k usnesení vlády
ČR č. 393/ 2006
Vláda ČR na svém zasedání
dne 12. 4 . 2006 schválila Usnesením č. 393 Zásady dlouhodobé koncepce romské integrace
do roku 2025 (bude zveřejněno ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí). Odbor
sekretariátu hejtmana doporučuje primátorovi města Jihlava
a starostům obcí s rozšířenou
působností, aby zajistili seznámení romských poradců,
případně pracovníků odpovědných za romskou problematiku, s těmito zásadami. V této
souvislosti také doporučujeme obcím, aby při sestavování komunitních plánů (pokud
již nejsou schváleny) bylo pamatováno na sociálně vyloučené komunity.

Vzhledem k tomu, že od března letošního roku převzal
agendu spojenou s romskou
problematikou nový pracovník
Odboru sekretariátu hejtmana, žádáme obce s rozšířenou
působností o upřesnění jmen
pracovníků pověřených výkonem funkce romského poradce
(odpovědných za romskou problematiku) na adresu Krajský
úřad kraje Vysočina, Odbor sekretariátu hejtmana, oddělení
pro řešení mimořádných situací, Žižkova 57, 586 01 Jihlava,
nebo e-mailovou adresu: pokorny.josef@kr-vysocina.cz.
Josef Pokorný, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 564 602 127, e-mail:
pokorny.josef@kr-vysocina.cz
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MÁ TO SMYSL – TŘIĎTE ODPAD

Komunikační kampaň kraje Vysočina k problematice třídění využitelných
složek komunálního odpadu pro rok 2006
Kraj Vysočina a autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a. s., oslovují v rámci
společného projektu obyvatele kraje prostřednictvím komunikační kampaně. Jejím cílem
bude zdůraznění smysluplnosti a užitečnosti třídění komunálního odpadu. Kampaň bude
mít řadu podob a většina akcí
proběhne v měsíci září a říjnu
tak, aby navázala na celostátní
kampaň v televizi a rozhlase.
Asi nejviditelnější podobou
kampaně budou tzv. „startovací balíčky pro třídění odpadů“,
které obdrží v září do svých
poštovních schránek 45 000
domácností v kraji. Součástí
zásilky bude informační leták
o smysluplnosti třídění a 3 barevně rozlišené plastové tašky
s informací, které druhy odpadů se do nich mají ukládat.
Se „startovacími balíčky“ přímo souvisí soutěž domácností
zaměřená na třídění odpadů.
Součástí
kampaně
bude
soutěž obcí My třídíme

nejlépe. Do soutěže jsou automaticky zařazeny všechny obce, které jsou zapojeny
do systému EKO-KOMu. Soutěžící obce jsou pro účely soutěže rozděleny podle počtu
obyvatel do čtyř velikostních
kategorií. Hodnocena bude
výtěžnost odděleného sběru
využitelných komunálních odpadů v kilogramech na obyvatele za 4. čtvrtletí loňského
roku a 1.–3. čtvrtletí tohoto
roku. Pro vyhodnocení soutěže budou použita data získaná
ze čtvrtletních písemných výkazů o vytříděném, využitém
a odstraněném množství a druzích komunálního odpadu zasílaného jednotlivými obcemi
společnosti EKO-KOM, a. s.
O průběhu soutěže budou obce
informovány dopisem. Výsledky bude možné také nalézt na
w w w.t r idime-v ysoci na.cz /
soutez-obci. Nejlépe třídící
obce budou oceněny. Starostové všech obcí kraje obdrží CD
s články a rozhovory o třídě-

ní, které budou moci použít ve
svých obecních zpravodajích či
radničních listech.
V rámci akcí pro veřejnost
bude kampaň provázána Barevnými dny, akcí, jež je hravou formou zaměřená na třídění
odpadů pro dospělé i děti a jež
se bude konat např. ve městech Náměšť nad Oslavou 11.
června v rámci Cesty pohádkovým lesem, v Kamenici nad Lipou 24. června při konání Dne
sportu a zábavy a Žďáru nad
Sázavou 7. září při Slavnosti
jeřabin. V ZOO Jihlava bude
vybudován „odpadový koutek“ s informačními tabulemi
k užitečnosti třídění odpadu
a s možností vyzkoušet si třídění v praxi.
Do kampaně budou také zapojeny svozové firmy, které
přispějí k transparentnosti svozového systému a možnosti
lepší kontroly svážení odpadu
ze strany obyvatel. Na bocích
svozových vozidel budou umístěny vyměnitelné poutače

Náhradní školní stravování
MŠMT ČR vyhlásilo dotační
program „Náhradní stravování
dětí, žáků a studentů krajského
a obecního školství“, č. j. 3336/
2006-25, který je zveřejněn ve
Věstníku MŠMT ČR č. 4/2006.
Cílem je poskytnutí finančních
prostředků na zajištění náhradního stravování, jímž se rozumí
školní stravování u jiné osoby
poskytující stravovací služby
podle § 122, odst. 4, věta druhá

zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s § 2 odst. 2 vyhlášky č.
107/2005 Sb., o školním stravování.
Olga Johanidesová, odbor
školství, mládeže a sportu
telefon: 564 602 285, e-mail:
johanidesova.o@kr-vysocina.cz

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

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

s označením druhu odpadu, jejž
vozidlo právě sváží. V regionálních denících vyjdou inzeráty,
které budou graficky i obsahově
sladěny s inzeráty na billboardech umístěných v centrech vybraných měst kraje.
Po celou dobu průběhu kampaně budou v provozu internetové
stránky www.tridime-vysocina.cz s informacemi o třídění
odpadů, o probíhající kampani a o všech soutěžích probíhajících v rámci kampaně. Dále
zde naleznete informace pro
obce, odpadové aktuality
z měst kraje Vysočina, informace o provozu sběrných dvorů, kontakty na svozové firmy
a další informace. Pro kampaň
bude také zřízena emailová
adresa info@tridime-vysocina.cz, na kterou můžete napsat
svoje dotazy či připomínky ke
třídění odpadů.
Eva Navrátilová, odbor životního prostředí,
telelefon: 564 602 522, e-mail:
navratilova.e@kr-vysoicna.cz

Informace

Kraj Vysočina má nové logo

Staré logo

Nové logo

Kraj Vysočina již takřka od svého vzniku používá jako součást jednotného vizuálního stylu své logo. Na podzim loňského roku došlo ke změně tohoto loga, a je nutné tedy používat již pouze toto
nové logo. V rámci zmodernizování loga byl upraven především
font a řez písma. Nové logo kraje je v platnosti již několik měsíců,
ale i přes počáteční informační kampaň se neustále vyskytují případy použití starého loga. To je špatně, protože staré logo se již nesmí používat. Vzhledem k tomu, že v některých případech také vy
(krajem zřizované organizace, města a obce) používáte logo kraje
Vysočina, chtěli jsme vás na tuto skutečnost upozornit a požádat
vás, abyste v případě použití loga kraje Vysočina kontaktovali Oddělení vnějších vztahů Krajského úřadu kraje Vysočina na e-mailu:
cech.z@kr-vysocina.cz nebo na tel. čísle: 564 602 146.
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Kontrola účinnosti povolené
protiradonové prevence v bytových
novostavbách je nezbytností
Atomový zákon přímo neukládá stavebnímu úřadu nařídit stavebníkovi povinnost předložit ke kolaudačnímu řízení doklad o splnění cíle protiradonové prevence (PP) tam, kde ji povolil. Podle
namátkových měření radonu v novostavbách Státním ústavem radiační ochrany (SÚRO) byly zjištěny případy, kdy OAR dosahuje
hodnot až desetkrát vyšších, než připouští vyhláška. Nedostatečná účinnost PP nebo její absence vede trvale k ohrožení zdraví
uživatelů novostavby – zvýšené riziko vzniku rakoviny plic (viz
tabulka).
Stavebním úřadům je zákony č. 50/1976 Sb. („stavební zákon“),
v platném znění, a č. 500/2004 Sb., o správním řízení („správní
řád“), v platném znění, dána kompetence k tomu, aby ke kolaudaci novostaveb, u kterých povolily PP, vyžadovaly měření radonu,
neboť jiným způsobem nelze jejich kvalitu provedení a účinnost
zjistit. Bylo však zjištěno, že stavební úřady toho vědomě nedbají
a povolují užívání novostaveb, aniž by prokazatelně a nezpochybnitelně zjistily stav věci, jak jim to ukládá zejména zákon o správním řízení, a sice zda nebudou uživatelé ohrožováni na zdraví
zvýšenou radiací.
Je třeba si uvědomit, že v ČR zbytečně ročně zemře 900 lidí na
rakovinu plic způsobenou dceřinými produkty rozpadajícího se
radioaktivního radonu v jejich bydlení, přičemž náš stát patří
k zemím s nejvyšší koncentrací radonu v obydlích na světě.
Jedná se o životy lidí, a proto cílem veškerého úsilí vynakládaného v rámci radonové problematiky všech příslušných ústředních
orgánů státní správy je především ochrana zdraví obyvatel před
zbytečnou radiační zátěží, a tím i zlepšení postavení našeho státu
vůči ostatním zemím v této problematice. Je tedy více než žádoucí, aby i ostatní orgány státní správy jim v rámci svých kompetencí byly v naplnění tohoto cíle maximálně nápomocny. Stačí
pouze 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 20 % ceny v případě jeho prodeje.
Kategorie (Bq/m3)
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Zvýšení rizika rakoviny plic o (%)

0–100

< 15

101–200

15–30

201–400

30–60

401–800

60–120

801–1 000

120–150

1 001–2 000

150–300

2 001–4 000

300–600

> 4 000

> 600

Směrná hodnota podle vyhl. č. 307/2002 Sb. je 200 Bq/m3
0 Bq/m3 – riziko rakoviny plic 1:1 600
2 000 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,

Informace

Novinky ve Sbírce zákonů
Střet zájmů
V částce 55/2006 Sbírky zákonů vydané dne 27. 4. 2006 byl
publikován pod č. 159 zákon o střetu zájmů. Zákon ukládá
v souvislosti s ochranou veřejného zájmu povinnosti veřejným
funkcionářům, kteří se podílejí na rozhodování o věcech veřejného zájmu, a stanovuje sankce za jejich porušení. Oproti
stávající úpravě dochází k významnému rozšíření okruhu veřejných funkcionářů, na něž se tyto povinnosti vztahují (mj.
o „uvolněné“ členy zastupitelstev obcí a krajů, všechny starosty obcí, členy rad obcí a krajů).
Zákon je účinný od 1. 1. 2007.
Odpovědnost úřadů za škodu
V částce 55/2006 Sbírky zákonů vydané dne 27. 4. 2006 byl
publikován pod č. 160 zákon, kterým se mění zákon č. 82/1998
Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem
a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č.
40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Novela zákona mj. umožňuje odškodnění i za nemajetkovou
újmu způsobenou orgány při výkonu veřejné moci nezákonným rozhodnutím či nesprávným úředním postupem.
Zákon je účinný dnem vyhlášení.
Stavební zákon
V částce 63/2006 Sbírky zákonů vydané dne 11. 5. 2006 byl publikován pod č. 183 zákon o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon). Zákon nahrazuje předchozí stavební zákon č. 50/1976 Sb. a obsahuje novou komplexní úpravu
územního plánování a stavebního řízení.
Zákon je s výjimkou několika dílčích ustanovení účinný od
1. 1. 2007.
V téže částce byl dále vydán pod č. 186 „změnový“ zákon, který promítá nový stavební zákon do příslušných zákonů.
Vyvlastnění
V částce 63/2006 Sbírky zákonů vydané dne 11. 5. 2006 byl
publikován pod č. 184 zákon o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon vyvlastnění).
Zákon určuje podmínky pro rozhodnutí o vyvlastnění nemovitostí a stanovuje pravidla pro řízení o vyvlastnění a zásady
pro určování náhrady.
Zákon je účinný od 1. 1. 2007.
V téže částce byl dále vydán pod č. 186 „změnový“ zákon, který promítá zákon o vyvlastnění do příslušných zákonů.
David Marek, odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu
telefon: 564 602 183, e-mail: marek.d@kr-vysocina.cz
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Dotazy ke správnímu řádu
2. část
1. Kdy nabývá rozhodnutí
právní moci, pokud se účastník vzdá práva na odvolání?
Každý účastník řízení má nárok na to, aby mu bylo do vlastních rukou doručeno písemné
vyhotovení rozhodnutí ve věci,
a náleží mu právo podat proti rozhodnutí odvolání, pokud
zákon nestanovuje jinak.
Účastník řízení se může vzdát
jak svého nároku na doručení písemného vyhotovení rozhodnutí (§ 72 odst. 1 správního
řádu), tak i svého práva na odvolání (§ 81 odst. 2 správního
řádu).
V praxi mohou ve vztahu k tomu, kdo v tomto případě nabývá rozhodnutí právní moci,
nastat v zásadě dvě situace:
a) v řízení je více účastníků
Zde správní řád obsahuje výslovnou úpravu v § 91 odst.
4. Za předpokladu, že se postupně vzdají svého práva na

odvolání všichni účastníci řízení, rozhodnutí nabývá právní moci dnem následujícím
po dni, kdy tak učinil poslední z nich.
b) v řízení je jediný účastník
Zákon tuto situaci výslovně
neřeší. Podle jednoho právního názoru se i v tomto případě
obdobně uplatňuje Ustanovení § 91 odst. 4 správního řádu
a rozhodnutí nabývá právní moci dnem následujícím
po dni, kdy se jediný účastník řízení vzdá svého práva
na odvolání. Podle stanoviska
Ministerstva vnitra ČR, kterému přísluší koordinovat aplikaci správního řádu, je však
v tomto případě třeba vycházet
z Ustanovení § 73 odst. 1 podle nějž je rozhodnutí pravomocné, pokud bylo oznámeno
a nelze se proti němu odvolat.
Obě podmínky jsou v tomto
případě splněny okamžikem,

kdy se účastník vzdá práva podat odvolání, a rozhodnutí tudíž nabývá právní moci ještě
týž den.
2. Uloží se povinnost nahradit náklady řízení paušální
částkou i v případě vydání
příkazu?
V případech, kdy je ve správním řízení vydán příkaz
podle § 150 správního řádu,
kterým je ukládána povinnost
(typicky pokuta či jiná sankce) účastníkovi, který toto
řízení sám vyvolal porušením své právní povinnosti,
musí správní orgán podle § 79
odst. 5 správního řádu dalším
výrokem příkazu rovněž uložit tomuto účastníkovi, aby
nahradil náklady řízení paušální částkou stanovenou prováděcí vyhláškou č. 520/2005
Sb. (nejčastěji 1 000,- Kč).
Podle § 79 odst. 5 správního
řádu má správní orgán totiž

povinnost uložit účastníkovi, který řízení vyvolal porušením své právní povinnosti,
aby nahradil náklady řízení
paušální částkou ve výši stanovené prováděcím předpisem.
Z tohoto ustanovení nestanovuje správní řád žádnou výjimku. Výjimku či jiný postup
stanovují však zvláštní právní
předpisy (§ 79 odst. 2 zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
v platném znění). V přestupkovém řízení se tedy toto pravidlo neuplatňuje.
Správní orgán může na požádání účastníka v případech
hodných zvláštního zřetele
tuto paušální náhradu nákladů
snížit třeba i na 0,- Kč.
David Marek, odbor sekretariátu ředitele a krajského
živnostenského úřadu
telefon: 564 602 183, e-mail:
marek.d@kr-vysocina.cz

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Páteřní silniční síť kraje Vysočina
Dne 16. května 2006 přijalo
zastupitelstvo kraje Vysočina
usnesení, ve kterém schvaluje
Páteřní silniční síť kraje Vysočina. Tato páteřní silniční
síť je tvořena dálnici D1, silnicemi I. tříd ve vlastnictví
ČR a vybranými silnicemi II.
a III. tříd ve vlastnictví kraje
(tzv. I. vrstva).
Páteřní silniční síť kraje Vysočina tvoří základní a rozhodující komunikační spojení
významných center osídlení
regionu a zabezpečuje propojení mezi okresy a sousedními kraji. Tato síť tvoří
prioritní osu dopravního spojení, spojuje všechny obce
kraje s počtem obyvatel nad
3 000 (mimo obec Svratka
v okrese Žďár nad Sázavou)

a zabezpečuje dopravní spojení pro téměř 63 % obyvatelstva kraje. Významnými
kritérii pro zpracování návrhu byly údaje o sídelní struktuře, lokalizaci průmyslových
center, výsledky sčítání dopravy, údaje ze Silniční databanky, údaje z výsledků
Sledování stavů povrchů na
silniční síti kraje Vysočina,
zdravotnických a vzdělávacích zařízení, turistických destinací apod.
Páteřní silniční síť kraje Vysočina zahrnuje 93 km dálnice D1, 422 km silnic I tříd
(ve vlastnictví ČR) a 719 km
silnic II. a III. tříd (ve vlastnictví kraje), jejichž délka je
v jednotlivých okresech následující: Havlíčkův Brod

137 km,
Jihlava
136 km,
Pelhřimov 154 km, Třebíč
140 km a Žďár nad Sázavou
152 km. Cílem kraje Vysočina je postupná modernizace
a rekonstrukce páteřní silniční sítě ve vlastnictví kraje
v celé délce na technické parametry kategorie S9,5 (což
znamená šíři vozovky 9,5 m
mezi sloupky nebo svodidly) na základě dostupných
fi nančních prostředků, a tím
dosáhnout stanovených stavebních a technických parametrů pro takto určené
komunikace a mosty pod těmito komunikacemi.
Ostatní silnice ve vlastnictví
kraje Vysočina se přepokládají rozdělit do II. (zbývající
komunikace II. tříd a vyti-

pované komunikace III. tříd)
a do III. vrstvy (zbývající
silnice III. tříd). V současné době je připraveno prostřednictvím odboru dopravy
silničního hospodářství Krajského úřadu kraje Vysočina
zadání pro zpracování studie
odbornou fi rmou k výše uvedené problematice. Na takto vymezené II. a III. vrstvě
komunikací se zvažuje realizovat souvislou a běžnou
údržbu, provádět rekonstrukce a řešit bodové závady ve
stávající trase a rozměrech
silnic.
Ladislav Staněk, odbor
dopravy a silničního hospodářství
telefon: 564 602 235, e-mail:
stanek.l@kr-vysocina.cz
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Vysočina má dvě nové
partnerské smlouvy
o spolupráci
Vysočina bude v budoucnu spolupracovat s Nitranským samosprávným krajem a francouzským regionem Champagne-Ardenne. Regiony si od spolupráce slibují podporu kulturních
aktivit, zemědělství, a především turistiky. Vzájemná podpora by regionům měla pomoci i při využívání evropských fondů.
Vysočina spolupracuje vedle výše zmíněných regionů i s Dolním Rakouskem.

Milan Belica, předseda Nitranského samosprávného kraje, a Miloš Vystrčil, hejtman kraje Vysočina, podepsali smlouvu o spolupráci mezi regiony v dubnu 2006

Jitka Svatošová, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 564 602 328, e-mail: svatosova.j@kr-vysocina.cz

Výzva k předkládání
nabídek na spolupráci při
zabezpečování integrace
azylantů v roce 2006
Ve Zpravodaji č. 3/2006 dne
2. 3. 2006 byly zveřejněny informace o zabezpečení integrace azylantů v roce 2006, které
vyplývají ze zák. č. 325/99 Sb.,
o azylu, a z Usnesení vlády ČR
č. 5 ze dne 4. 1. 2006. Kraj
Vysočina požádal města i obce kraje Vysočina o spolupráci
při zajišťování bydlení azylantů
v roce 2006 a současně zveřejnil informace o tom, na co jsou
dotace určeny a jak postupovat
při podávání žádostí.
Procentní podíl kraje Vysočina při zajištění bydlení azylantů
v roce 2006 činí 6 %. To znamená zajistit bydlení pro 9 osob
z celkového počtu 150 tak, jak
bylo schváleno výše uvedeným
usnesením vlády pro jednotlivé kraje. Vzhledem k tomu, že
žádné nabídky dosud nebyly
předloženy, kraj Vysočina se
znovu obrací na obce a města s výzvou k předkládání nabídek.

Na zajištění bydlení azylantů budou poskytnuty dotace ze státního rozpočtu a nabídky mohou
předkládat jak obce a města, tak
i fyzické nebo právnické osoby.
Informace o výši a druzích dotací jsou zveřejněny na webových stránkách kraje Vysočina
(Dokumenty odborů > Sekretariát hejtmana > Protidrogová
prevence > Prevence kriminality). Kraj Vysočina současně
žádá města a obce kraje Vysočina o zveřejnění informací
o možnosti čerpání dotací na
zabezpečení bydlení azylantů
pro právnické a fyzické osoby.
Termín pro podávání žádostí
o dotaci je do 15. října 2006.
Nabídky zasílejte a případné
podrobnější informace žádejte
na níže uvedeném kontaktu.
Josef Pokorný, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 564 602 164, e-mail:
pokorny.josef@kr-vysocina.cz

Nové grantové programy z Fondu Vysočiny
Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém zasedání dne 16. 5. 2006 vyhlásilo dva nové grantové programy z Fondu Vysočiny zaměřené na podporu budování metropolitních sítí
a na rozvoj malých podnikatelů. Níže je uveden výčet vyhlášených grantových programů
a kontakt na odbory krajského úřadu, v jejichž gesci budou programy realizovány:
Metropolitní sítě V – 2 500 000,- Kč – program na podporu komunikační infrastruktury orgánů veřejné správy (odbor informatiky, Ing. Martina Rojková, tel.: 564 602 341, rojkova.m@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 16. 6. 2006
Rozvoj malých podnikatelů 2006 – 5 500 000,- Kč – program na zvýšení konkurenceschopnosti malých podniků na Vysočině
formou příspěvku na pořízení technologií, výrobních zařízení, případně rozšíření podnikatelských prostor (odbor regionálního rozvoje, Martina Kršňáková, tel.: 564 602 546, krsnakova.m@kr-vysocina.cz; Olga Wiesnerová, tel.: 564 602 534, wiesnerova.o@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 1. 9. 2006
Výzvy k předkládání projektů a veškeré informace ke grantovým programům včetně formuláře žádosti najdete na internetových stránkách kraje Vysočina www.kr-vysocina.cz nebo na www.fondvysociny.cz.
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Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva kraje
č. 2/2006 konaného dne 28. 3. 2006
Usnesení 0080/02/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 28. 3. 2006
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0081/02/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje volí Ing. Vladislava Nechvátala a Ing. Bohumila Kotlána ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva
kraje č. 2/2006.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 28. 3. 2006
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0082/02/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí zprávu
o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje, termín: 28. 3. 2006
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0083/02/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci
o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: krajský úřad, termín: 28. 3. 2006
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0084/02/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje o spolupráci
s regionem Champagne-Ardenne dle smlouvy o vzájemné spolupráci dle materiálu ZK-02-2006-04, př. 1.
odpovědnost: OSH, termín: duben 2006
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0085/02/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje o spolupráci
s Nitranským samosprávným krajem dle smlouvy o vzájemné spolupráci dle materiálu ZK-02-2006-05, př. 1.
odpovědnost: OSH, termín: duben 2006
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0086/02/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotaci Statutárnímu městu Jihlava ve výši 35 milionů korun na druhou část I. etapy
rekonstrukce fotbalového stadionu, ul. Jiráskova, Jihlava, a schvaluje zapojení
části přebytku hospodaření kraje Vysočina za rok 2005 ve výši 35 milionů korun
do rozpočtu kraje Vysočina na rok 2006, kapitoly Školství, § 3412 Sportovní zařízení v majetku obce, za účelem zajištění finančního krytí poskytované dotace.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, odbor sekretariátu hejtmana, termín: 14. 4. 2006
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 4, zdrželi se 2.
Usnesení 0087/02/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout rozdíl mezi výší měsíčních odměn podle dosavadní právní úpravy a výší odměn dle
nařízení vlády č. 50/2006 od 1. 1. 2006 neuvolněným členům Zastupitelstva kraje Vysočina.
odpovědnost: OSH, OSŘKŽÚ (personální oddělení), OE, termín: 28. 3. 2006
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 1, zdržel se 0.
Usnesení 0088/02/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina, SH
ČMS – Krajskému sdružení hasičů kraje Vysočina a Moravské hasičské jednotě
kraje Vysočina na požární ochranu na rok 2006 – Příspěvek na soutěže dle materiálu ZK-02-2006-08, př. 1, a rozhoduje v souladu s ustanovením § 36 písm.
c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, o poskytnutí příspěvku
Krajskému sdružení hasičů ČMS a Moravské hasičské jednotě kraje Vysočina
ve výši 1 270 000,- Kč (kapitola Požární ochrana a IZS, § 5512) na ■ prověření
akceschopnosti jednotek SDH obcí, požární techniky a věcných prostředků požární ochrany (dále jen „PO“) jednotek SDH obcí formou okrskových, okresních
soutěží a krajské soutěže (dále jen „příspěvek na soutěže“) ■ soutěže, vybavení a další činnosti dětí (dále jen „příspěvek na mládež“) ■ preventivně výchovné
činnosti na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva dle materiálu ZK-022006-08, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor, termín: 30. 4.
2006
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0089/02/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje v souladu
s ustanovením § 27 odst. 1 písmene d ) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, o poskytnutí dotace obcím kraje Vysočina na výdaje na akceschopnost–po-

hotovost JPO II v celkové výši 1 500 000,- Kč z kapitoly Požární ochrana a IZS,
ORJ 1500, § 5512 na rok 2006 dle materiálu ZK-02-2006-09, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor, termín: 30. 4.
2006
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0090/02/2006/ZK – V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva
kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0091/02/2006/ZK – V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva
kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici
na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: květen 2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0092/02/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhodlo o bezúplatném nabytí pozemků dle materiálů ZK-02-2006-13, př. 1 a ZK-02-2006-13, př.
2 z vlastnictví České republiky a práva hospodaření pro Státní statek Smiřice,
státní podnik, se sídlem Smiřice, Zámek 130, do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0093/02/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhodlo ■ o darování pozemků par. č. 2090/2 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 1 253 m² a par. č.
2090/3 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 515 m² v k. ú. a obci Ostrov nad
Oslavou do vlastnictví obce Ostrov nad Oslavou ■ o přijetí daru pozemků par.
č. 2197/8 ostatní plocha, silnice o výměře 111 m², par. č. 2197/20 ostatní plocha,
silnice o výměře 289 m², par. č. 2197/29 ostatní plocha, silnice o výměře 20 m²,
par. č. 2197/45 ostatní plocha, silnice o výměře 11 m², par. č. 2197/46 ostatní plocha, silnice o výměře 6 m², par. č. 2197/47 ostatní plocha, silnice o výměře 15 m²
a par. č. 2197/50 ostatní plocha, silnice 54 m² v k. ú. a obci Ostrov nad Oslavou
od obce Ostrov nad Oslavou do vlastnictví kraje Vysočina schvaluje ■ dodatek
č. 162 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu
ZK-02-2006-14, př. 1 ■ dodatek č. 163 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic
Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-02-2006-14, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: červen 2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0094/02/2006/ZK – V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva
kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici
na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: prosinec 2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0095/02/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhodlo o přijetí daru pozemků st. par. č. 445 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 729 m², par. č. 425/
27 ostatní plocha, zeleň o výměře 2 298 m², par. č. 425/29 ostatní plocha, zeleň
o výměře 177 m² v k. ú. Týn u Třebíče a st. par. č. 6491 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 711 m², st. par. č. 7183 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 54 m²,
par. č. 1760/8 ostatní plocha zeleň o výměře 181 m² v k. ú. Třebíč, všechny pozemky v obci Třebíč, od města Třebíč do vlastnictví kraje Vysočina schvaluje ■
dodatek č. 4 Zřizovací listiny Domova důchodců Třebíč – Manželů Curieových,
příspěvková organizace dle materiálu ZK-02-2006-16, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: červen 2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0096/02/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje prohlašuje, že pozemky
par. č. 3350 o výměře 4 517 m² a par. č. 3352 o výměře 5 000 m² v k. ú. a obci Třešť
požadované k bezúplatnému převodu z Pozemkového fondu ČR do vlastnictví
kraje Vysočina pro činnost Střední odborné školy, Středního odborného učiliště
a Odborného učiliště Třešť, zařazeného do sítě předškolních zařízení, škol
a školských zařízení, jsou pro tento subjekt nezbytné a že převod nemovitostí pro
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tento subjekt je i ve výhledu v souladu s koncepcí školství kraje.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 4. 2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0097/02/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhodlo o bezúplatném
nabytí pozemků par. č. par. č. 3178/2 – ost. plocha, silnice o výměře 34 m² a par.
č. 3184/4 – ost. plocha, silnice o výměře 10 m² v k. ú. a obci Dolní Město od ČR
– Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina schvaluje dodatek č. 103 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův
Brod dle materiálu ZK-02-2006-18, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: květen 2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0098/02/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhodlo ■ o převodu pozemku par. č. 427/3 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 7 m² v k. ú.
a obci Pelhřimov zaměřeného geometrickým plánem č. 3197-386-2005 do vlastnictví města Pelhřimov ■ o nabytí pozemku par. č. 397/34 ostatní plocha, zeleň o výměře 1 m² v k. ú. a obci Pelhřimov zaměřeného geometrickým plánem
č. 3197-386-2005 do vlastnictví kraje Vysočina s tím, že převod a nabytí pozemku bude provedeno formou směnné smlouvy bez vzájemného finančního vyrovnání schvaluje ■ dodatek č. 2 Zřizovací listiny Gymnázia, Pelhřimov, Jirsíkova
244 dle materiálu ZK-02-2006-19, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: červen 2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0099/02/2006/ZK – V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva
kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici
na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: červen 2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0100/02/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhodlo o přijetí daru
technického zhodnocení silnice II/347 v částce 2 088 999,- Kč a silnice III/34735
v částce 1 949 732,- Kč včetně všech součástí a příslušenství v celkové hodnotě
4 038 731,- Kč od města Světlá nad Sázavou do vlastnictví kraje schvaluje dodatek č. 102 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-02-2006-21, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: květen 2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0101/02/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhodlo o přijetí daru pozemku par. č. 1102 – ostatní plocha silnice o výměře 7 029 m² a silničního tělesa
na tomto pozemku včetně všech součástí a příslušenství v k. ú. Částkovice, obec
Nová Cerekev, z vlastnictví obce Nová Cerekev do vlastnictví kraje Vysočina
schvaluje ■ dodatek č. 120 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov
dle materiálu ZK-02-2006-22, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: květen 2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0102/02/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhodlo o darování pozemků par. č. 740/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 438 m², par.
č. 719/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 182 m², par. č. 719/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 106 m², par. č. 742/3 ostatní plocha o výměře 20 m², par. č. 690/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 280 m²,
par. č. 742/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 275 m² a par. č. 740/
5 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 74 m² v k. ú. a obci Zvěstovice zaměřených geometrickým plánem 62-62/2005 do vlastnictví obce Zvěstovice a schvaluje dodatek č. 104 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle
materiálu ZK-02-2006-23, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: červen 2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0103/02/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhodlo o darování stavby
silničního tělesa na pozemku par. č. 535/4 a pozemku par. č. 535/4 – ostatní plocha, silnice o výměře 10 803 m² v k. ú. Záhoří u Humpolce a obci Mladé Bříště
z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Mladé Bříště a schvaluje dodatek č. 121 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK02-2006-24, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 5. 2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0104/02/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhodlo o darování stavby
pozemní komunikace (vyřazená silnice III/36047) na pozemku par. č. 940 v k. ú.
Kozlov u Křižanova a pozemku par. č. 940 – ostatní plocha o výměře 2904 m²
v k. ú. Kozlov u Křižanova a obci Kozlov včetně všech součástí a příslušenství
z vlastnictví Vysočiny do vlastnictví obce Kozlov schvaluje dodatek č. 161 Zři-
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zovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-022006-25, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: červen 2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0105/02/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhodlo o uzavření
smlouvy o budoucí darovací smlouvě, podle níž město Ledeč nad Sázavou po
vydání správního rozhodnutí o zařazení komunikace do silniční sítě, daruje část
místní komunikace vedoucí po Husově náměstí v Ledči nad Sázavou a pozemek
par. č. 2215/20 – ost. plocha, silnice v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou do vlastnictví kraje a kraj Vysočina stavbu komunikace a pozemek převezme do svého
vlastnictví.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: květen 2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0106/02/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhodlo o uzavření darovacích smluv s obcemi Heřmanov, Milešín a Vidonín na převod pozemních
komunikací zařazených do silniční sítě silnic III. třídy rozhodnutím ODSH 87/
2006-St/RZm ze dne 27. 2. 2006 a pozemků v k. ú. Heřmanov u Křižanova, Milešín a Vidonín dle materiálu ZK-02-2006-27, př. 1 z vlastnictví těchto obcí do
vlastnictví kraje Vysočina ■ o uzavření darovací smlouvy s obcí Milešín na převod části pozemní komunikace (vyřazená část silnice III/3902) v úseku 0,611 km
– 3,251 km a zastavěných pozemků v k. ú. Milešín dle materiálu ZK-02-2006-27,
př. 2 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Milešín a schvaluje ■ dodatek č. 157 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-02-2006-27, př. 3 ■ dodatek č. 158 Zřizovací listiny Správy a údržby
silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-02-2006-27, př. 4 ■ dodatek č. 159
Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-022006-27, př. 5 ■ dodatek č. 160 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad
Sázavou dle materiálu
ZK-02-2006-27, př. 6.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: duben 2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0107/02/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhodlo o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, v níž se společnost InterCora, spol. s r. o., Plzeň,
jako investor stavby „Obchodní centrum Havlíčkův Brod“ se zaváže převést do
vlastnictví kraje Vysočina rozšíření části silnice III/03810 (ul. Bělohradská) a části
silnice III/03811 (ul. Nádražní) v Havlíčkově Brodě, a to za částku 1 000,- Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: květen 2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0108/02/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhodlo uzavřít smlouvu
o budoucí darovací smlouvě, podle které kraj Vysočina daruje městu Velká Bíteš
část pozemku par. č. 3009/1 v k. ú. a obci Velká Bíteš zastavěnou cyklostezkou.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: duben 2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0109/02/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č.105
Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-022006-30, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: duben 2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0110/02/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ dodatek č. 4
Zřizovací listiny Muzea Vysočiny Jihlava, Masarykovo nám. 55, Jihlava dle materiálu ZK-02-2006-31, př. 1 ■ dodatek č. 8 Zřizovací listiny Vyšší odborné školy, Gymnázia, Střední sklářské školy, Středního odborného učiliště a Odborného
učiliště, Sázavská 547, Světlá nad Sázavou dle materiálu ZK-02-2006-31, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: duben 2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0111/02/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje změnu usnesení
0204/03/2005/ZK tak, že v materiálu ZK-03-2005-34, př. 1upr1 u pozemků vedených v katastru nemovitostí jako par. č. 3755/53 a par. č. 3755/54 v k. ú. Havlíčkův Brod se místo vlastníků JUDr. Zdeňky Ferbrové a Ludmily Ferbrové uvádí
nový vlastník Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových bude doplněna o následující text: Zastupitelstvo kraje schvaluje bezúplatné nabytí pozemků par. č. 3755/53 a par.
č. 3755/54 v obci a k. ú. Havlíčkův Brod od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina za těchto podmínek ■ nabyvatel se zavazuje, že o převedené nemovitosti bude řádně pečovat, bude je využívat pouze k účelu, ke kterému jsou využívány k datu jejich převodu ■ nabyvatel
se dále zavazuje, že předmětné nemovitosti nebude využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům a ani je k takovým účelům nepřenechá třetím osobám,
a to po dobu nejméně 10 let ■ v případě, že nabyvatel poruší uvedené závazky, je
povinen převést do státního rozpočtu prostřednictvím převodce částku rovnající
se výši ceny v čase a místě obvyklé převáděných nemovitostí stanovené znalec-
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kým posudkem, a to ke dni bezúplatného převodu.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0112/02/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje změnu usnesení 0196/03/2005/ZK ve znění usnesení 0374/06/2005/ZK tak, že v materiálu ZK-03-2005-33, př. 1 u pozemků vedených v katastru nemovitostí jako par.
č. 2192/25 a par. č. 2192/28 v k. ú. Bohdalov se místo vlastníka jejich id. 1/2 Jiřího Dočekala uvádí nový vlastník Česká republika, správa nemovitostí ve vlastnictví státu Pozemkový fond ČR.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31.10.2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0113/02/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje změnu Usnesení 326/07/2003/ZK ve znění Usnesení 0546/09/2005/ZK tak, že v materiálu ZK09-2005-16 př. 1 se u pozemků par. č. 694/7 a 694/13 v k. ú. Vilémovice u Ledče
nad Sázavou vlastník „ČR – Lesy ČR“ nahrazuje vlastníkem „Obec Vilémovice“ rozhodlo o uzavření darovací smlouvy mezi krajem Vysočina jako obdarovaným a obcí Vilémovice jako dárcem na pozemky par. č. 694/7 a 694/13 v k. ú.
Vilémovice u Ledče nad Sázavou.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: červenec 2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0114/02/2006/ZK – V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva
kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici
na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 5. 2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0115/02/2006/ZK – V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva
kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici
na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: červen 2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0116/02/2006/ZK – V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva
kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici
na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: červenec 2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0117/02/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje převod prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet projektu „Přeložka silnice II/
352 Jihlava–Heroltice“ v celkové výši 30 000 000,- Kč s tím, že prostředky budou na zvláštní účet uvolňovány v letech 2006–2008 průběžně dle potřeby.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: duben 2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0118/02/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje povýšení rozpočtu kapitoly Nemovitý majetek na financování akce „III/34740 Lipnice nad Sázavou – rekonstrukce“ (příloha M4 Investice v dopravě, § 2212 Silnice) ve výši
4 500 000,- Kč při současném snížení položky Nespecifikovaná rezerva (kapitola Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n.) o tuto částku.
odpovědnost: odbor majetkový, ekonomický odbor, termín: duben 2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0119/02/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje ruší usnesení 0055/01/
2005/ZK ze dne 15. 2. 2005 rozhodlo o nabytí pozemku st. par. č. 413 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 255 m² a budovy č. p. 378 postavené na pozemku
par. č. 413, vše v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina bezúplatným převodem za těchto podmínek ■ nabyvatel se zavazuje, že o převedené nemovitosti
bude řádně pečovat, bude je využívat pouze k účelu, ke kterému jsou využívány k datu jejich převodu ■ nabyvatel se dále zavazuje, že předmětné nemovitosti
nebude využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům a ani je k takovým
účelům nepřenechá třetím osobám, a to po dobu nejméně 10 let ■ v případě, že
nabyvatel poruší uvedené závazky, je povinen převést do státního rozpočtu prostřednictvím převodce částku rovnající se výši ceny v čase a místě obvyklé převáděných nemovitostí stanovené znaleckým posudkem, a to ke dni bezúplatného
převodu schvaluje dodatek č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace kraje
s názvem Zvláštní škola, Ledeč nad Sázavou, Habredská 378, dle materiálu ZK02-2006-41, př. 1.
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odpovědnost: odbor majetkový, termín: květen 2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0120/02/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhodlo o darování ■ dílu
„b“ o výměře 8 m² z pozemku par. č. 3109 sloučeného do pozemku par. č. 3206/3,
dílu „e“ o výměře 147 m² téhož pozemku sloučeného do pozemku par. č. 3206/1
a části pozemku 3109 o výměře 3 m² nově označeného jako pozemek par. č. 3206/
4 dle GP č. 430-159/2005 ■ dílů „a+b“ o výměře 196 m² z pozemku par. č. 3112/
1 sloučených do pozemku par. č. 3207 dle GP č. 432-159/2005 ■ dílu „c“ pozemku par. č. 3112/1 o výměře 100 m² sloučeného do pozemku par. č. 3174/7 dle GP
č. 434-159/2005 ■ části pozemku par. č. 3112/1 o výměře 86 m² nově označeného
jako pozemek par. č. 3208 dle GP č. 435-159/2005 ■ všechny v k. ú. a obci Dolní Město z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Dolní Město schvaluje
dodatek č. 106 Zřizovací listiny Správy a údržba silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-02-2006-94, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: květen 2006
Zdrojové materiály:
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0121/02/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje povýšení rozpočtu kapitoly Nemovitý majetek na dofinancování akce „III/34728 Světlá nad Sázavou – Komenského, rekonstrukce“ (příloha M4 Investice v dopravě, § 2212
Silnice) ve výši 6 469 000,- Kč při současném snížení položky Nespecifikovaná rezerva (kapitola Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n.) o tuto částku.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický, termín: duben 2006
Usnesení bylo přijato 27 hlasy, proti 0, zdrželo se 12.
Usnesení 0122/02/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci o realizaci aktivit projektu „Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina“ ke dni 28. 2.
2006 dle materiálu ZK-02-2006-42, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 28. 3. 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0123/02/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje o ■ zrušení rozhodnutí o poskytnutí podpory ve snížené výši učiněné usnesením 0059/01/2006/
ZK příjemci podpory uvedeném v materiálu ZK-02-2006-44, př. 2 ■ zrušení rozhodnutí o zařazení mezi akce náhradní učiněné usnesením 0059/01/2006/ZK příjemci podpory uvedeném v materiálu ZK-02-2006-44, př. 3 ■ přidělení podpory
příjemcům podpory uvedeným v materiálu ZK-02-2006-44, př. 4 v plné výši, a to
za předpokladu, že Monitorovací výbor programu SROP schválí žádost o přesun
prostředků v rámci opatření 1.1. SROP z grantového schématu na podporu drobných podnikatelů ve prospěch grantového schématu na podporu malých a středních podnikatelů.
odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje, termín: 28. 3. 2006
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0124/02/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ Pokyny pro
žadatele a příjemce podpory pro Výzvy č. V/MSP/SROP/1.1./3/2006 grantového schématu Podpora malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1. SROP a č. V/DP/SROP/1.1./3/2006
grantového schématu Podpora drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1. SROP, P/SROP/1.1./3/2006 dle materiálu ZK-02-2006-45, př. 1 ■ Prováděcí směrnice Zastupitelstva kraje Vysočina
upravující postup při realizaci grantového schématu Podpora malých a středních
podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření
1.1. SROP a grantového schématu Podpora drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1. SROP, S/SROP/1.1/3/
2006 dle materiálu ZK-02-2006-45, př. 2, a zmocňuje radu kraje provádět formální úpravy ■ Pokynů pro žadatele a příjemce podpory grantového schématu
Podpora malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje
Vysočina v rámci opatření 1.1. SROP a grantového schématu Podpora drobných
podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření
1.1. SROP dle materiálu ZK-02-2006-45, př. 1 ■Prováděcí směrnice Zastupitelstva kraje Vysočina upravující postup při realizaci grantového schématu Podpora
malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina
v rámci opatření 1.1. SROP a grantového schématu Podpora drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1. SROP
dle materiálu ZK-02-2006-45, př. 2.
odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje, termín: 28. 3. 2006
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0125/02/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ rozhodnutí o poskytnutí dotace Hospodářské komoře Jihlava (IČO 48910805) na projekt
„Zřízení regionálních informačních míst pro podnikatele“ ve výši 495 tis. Kč
za podmínek uvedených ve smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-022006-46, př. 2 ■ rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionál-
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ní rozvoj, § 3636 Územní rozvoj o částku 495 tis. Kč a snížení kapitoly Rezerva
a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položka Nespecifikovaná rezerva
o tuto částku.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 28. 3. 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0126/02/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ příslib na financování projektu Zkvalitnění propagace turistického potenciálu kraje Vysočina dle materiálu ZK-02-2006-47, př. 2 ■ převod finančních prostředků ve výši
max. 9 131 tis Kč z Fondu strategických rezerv na nově zřízený bankovní účet
s tím, že finanční prostředky budou převáděny na bankovní účet průběžně dle
potřeb čerpání finančních prostředků. Do konce roku 2006 bude na účet převedeno max. 7 720 Kč, zbývající část bude na účet převedena v roce 2007.
odpovědnost: ORR, OE, termín: 28. 3. 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0127/02/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ Pokyny pro žadatele a příjemce podpory pro Výzvu č. V/SROP/4.1.2/3/2006 grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina
v rámci podopatření 4.1.2 SROP dle materiálu ZK-02-2006-48, př. 1 ■ Prováděcí směrnici Zastupitelstva kraje Vysočina (S/SROP/4.1.2/3/2006) upravující postup při realizaci grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb
cestovního ruchu v kraji Vysočina v rámci podopatření 4.1.2 SROP dle materiálu ZK-02-2006-48, př. 2, a zmocňuje radu kraje provádět formální úpravy Pokynů pro žadatele a příjemce podpory (P/SROP/4.1.2/3/2006) grantového schématu
Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina ZK02-2006-48, př.1 a Prováděcí směrnice Zastupitelstva kraje Vysočina upravující
postup při realizaci grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina dle materiálu ZK-02-2006-48, př. 2.
odpovědnost: ORR, termín: 28. 3. 2006
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0128/02/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ Pokyny pro
žadatele a příjemce podpory pro Výzvu č. V/SROP/4.2.2/3/2006 grantového
schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji
Vysočina v rámci podopatření 4.2.2 SROP dle materiálu ZK-02-2006-49, př.1 ■
Prováděcí směrnici Zastupitelstva kraje Vysočina (S/SROP/4.2.2/3/2006) upravující postup při realizaci grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina v rámci podopatření 4.2.2 SROP
dle materiálu ZK-02-2006-49, př. 2, a zmocňuje radu kraje provádět formální
úpravy Pokynů pro žadatele a příjemce podpory (P/SROP/4.2.2/3/2006) grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu
v kraji Vysočina ZK-02-2006-49, př. 1 a Prováděcí směrnice Zastupitelstva kraje Vysočina (S/SROP/4.2.2/3/2006) upravující postup při realizaci grantového
schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji
Vysočina dle materiálu
ZK-02-2006-49, př. 2.
odpovědnost: ORR, termín: 28. 3. 2006
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0129/02/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje o poskytnutí dotace obcím uvedeným v materiálu ZK-02-2006-50, př. 1 ve výši uvedené v materiálu ZK-02-2006-50, př. 1 za podmínek stanovených v Zásadách Zastupitelstva
kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina
v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 28. 3. 2006
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0130/02/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ dodatek č. 1 ke
Smlouvě o poskytnutí finanční podpory krajem Vysočina na spolufinancování
projektu podpořeného ze Společného regionálního operačního programu České
republiky 2004–2006 ze dne 6. 12. 2006 pro projekt Turistické centrum Bystřice nad Pernštejnem ve znění materiálu ZK-02-2006-51, př. 1 ■ převod částky
1 563 765,- Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet regionální a místní
infrastruktura cestovního ruchu (23679), podopatření 4.2.2. SROP.
odpovědnost: oddělení Sekretariátu Regionální rady, termín: 28. 3. 2006
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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uvedené v materiálu ZK-02-2006-53, př. 1 ■ povýšení rozpočtu výdajů kapitoly
Doprava, § 2223 Bezpečnost silničního provozu o částku 1 500 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n.,
položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 500 tis. Kč za účelem zajištění finančního krytí dotací obcím na dětská dopravní hřiště.
odpovědnost: ODSH, OE, termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0133/02/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje zamítá žádost Obce Radňoves o poskytnutí finanční dotace ve výši 139 tis. Kč z důvodu nesplnění „Kritérií
pro posuzování žádostí o poskytnutí dotace nebo půjčky“, která byla schválena
usnesením č. 0443/07/2005/ZK dne 18. 10. 2005.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství a ředitel SÚS Žďár nad
Sázavou, termín: do 14. 4. 2006
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0134/02/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtové opatření povýšením rozpočtu jmenovité akce „SÚS Havlíčkův Brod – sklad posypové
soli“ (kapitola Nemovitý majetek, příloha M4 Investice v dopravě, § 2212 Silnice) o částku 4 500 000,- Kč snížením položky Nespecifikovaná rezerva (kapitola
Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n.) o tuto částku.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor majetkový, odbor
ekonomický, termín: 15. 4. 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0135/02/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ dodatek Zřizovací listiny Vyšší odborná škola, Střední zemědělská škola, Střední odborné učiliště opravárenské a Odborné učiliště, Bystřice nad Pernštejnem, Dr. Veselého
343 dle materiálu ZK-02-2006-56, př. 1 ■ dodatek Zřizovací listiny Střední škola
obchodu a služeb Jihlava dle materiálu ZK-02-2006-56, př. 2 ■ dodatek Zřizovací listiny Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-02-2006-56, př. 3.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: 28. 4. 2006
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0136/02/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ záměry změn
v označení škol a školských zařízení, který je označen v materiálu ZK-02-200657, př. 1upr1 kódem Z ■ záměry změn v názvech příspěvkových organizací, které jsou označeny v materiálu ZK-02-2006-57, př. 1upr1 kódy 2A, 3A, 4A, 5A, 6A,
8A, 9A, 10A, 11A, 12A, 13A, 15A, 16A, 17A, 19A, 20A, 23A, 26A, 27A, 28A,
29A, 30A, 31A, 32A, 34A, 35A, 36A, 37A, 38A, 39A, 40A, 41A, 43A, 44A, 46A,
47A, 49A, 50A, 51A, 53A, 54A, 55A, 56A.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: 28. 4. 2006
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0137/02/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení účelových prostředků Základní škole Havlíčkův Brod, Nuselská 3240, ve výši
53 430,- Kč na realizaci projektu Pilotní ověřování školních vzdělávacích programů na 1. stupni vybraných základních škol – PILOT 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín: březen 2006
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0138/02/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, § 3231 Základní umělecké školy
– snížení rezervy o částku 470 tis. Kč za účelem poskytnutí investičních dotací
městům pro zřizované ZUŠ dle materiálu ZK-02-2006-59 ■ přidělení investiční
dotace městu ■ Třešť ve výši 45 500,- Kč určené pro ZUŠ Třešť, Revoluční 20,
na pořízení saxofonu S ■ Velká Bíteš ve výši 260 000,- Kč určené pro ZUŠ Velká Bíteš, Hrnčířská 117, na pořízení klavíru – křídlo 3 Petrof ■ Hrotovice ve výši
70 000,- Kč pro ZUŠ Hrotovice, F. B. Zvěřiny 212, na pořízení digitálních varhan Jubilate 45 ■ Pelhřimov ve výši 94 500,- Kč pro ZUŠ Pelhřimov, Pod Kalvárií 850, na nákup pianina.
odpovědnost: OŠMS, termín: do 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0131/02/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 1 k Zásadám Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na
hospodaření v lesích z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití
ze dne 29. 6. 2005, č. 11/2005 dle materiálu ZK-02-2006-52, př. 2.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0139/02/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje o poskytnutí
dotací vlastníkům kulturních památek v souladu se Zásadami pro poskytování
dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina podle materiálu ZK-022006-60, př. 1 ve výši 10 598 070,- Kč schvaluje ■ zvýšení rozpočtu kapitoly
Kultura, § 3322 Zachování a obnovu kulturních památek, o částku 3 900 512,Kč snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položka Nespecifikovaná rezerva,
§ 6409 Ostatní činnosti j. n., o tuto částku.
odpovědnost: OKPP, EO, termín: 28. 3. 2006
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0132/02/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ „Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na dětská dopravní hřiště“

Usnesení 0140/02/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ o přidělení
dotace z rozpočtu kraje Vysočina (kapitoly Školství, § 3421) obcím v celkové
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výši 147 000,- Kč pro jimi zřizované příspěvkové organizace na realizaci soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT, dle materiálu ZK-02-2006-61, př. 1 ■
o přidělení dotace z rozpočtu kraje Vysočina (kapitoly Školství, § 3421) Krajské radě Asociace školních sportovních klubů ČR v celkové výši 900 000,- Kč
na realizaci soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT, dle materiálu ZK-022006-61, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 14. 4. 2006
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0141/02/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ povýšení kapitoly Školství, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 1 000 000,- Kč, za
účelem poskytnutí peněžitého daru Městu Humpolec, snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o tuto částku ■ poskytnutí peněžitého daru ve výši 1 000 000,- Kč
Městu Humpolec a pověřuje odbor školství, mládeže a sportu vypracováním darovací smlouvy mezi krajem Vysočina a Městem Humpolec.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: do 30. 4. 2006
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0142/02/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje přidělit finanční
prostředky z rozpočtu kraje Vysočina (kapitoly Školství, § 3421) Sokolské župě
plukovníka Švece Jihlava (IČ 13694448) ve výši 30 100,- Kč na realizaci Otevřených přeborů v sokolské všestrannosti v roce 2006.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 14. 4. 2006
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0143/02/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje o schválení dotace městu Třebíč pro ZÁKLADNÍ ŠKOLU UL. KPT. JAROŠE 824/1 V TŘEBÍČI na účast na Mistrovství České republiky v šachu mládeže do 16 let 2006 ve
výši 2 341,- Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 1. 7. 2006
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0144/02/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje souhlasí se záměry změn ve
školském rejstříku, které jsou označené v materiálu ZK-02-2006-65, př. 1 kódy
2A,B, 3A, 3B.
odpovědnost: OŠMS, termín: 15. 4. 2006
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0145/02/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatky zřizovacích listin dle materiálu ZK-02-2006-66, př. 2upr1 příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina uvedených v materiálu ZK-02-2006-66, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: 30. 6. 2006
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0146/02/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení
účelových prostředků pro Gymnázium Vincence Makovského, Leandra Čecha
152, Nové Město na Moravě, na realizaci vyhlášeného rozvojového programu pro
sportovní gymnázia a gymnázia s třídami se studijním oborem sportovní příprava na rok 2006 ve výši 45 720,- Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín: březen 2006
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0147/02/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy kraje Vysočina 2006 dle materiálu
ZK-02-2006-68, př. 1upr1 v rozsahu stran 1 až 41.
odpovědnost: OŠMS, termín: do konce března 2006 odeslat DZKV na MŠMT
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0148/02/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství spočívající ve snížení rezervy na
§ 3299 o částku 2 633 000,- Kč za účelem poskytnutí dotací obcím v souvislosti s převodem zřizovatelských kompetencí v celkové výši 2 633 000,- Kč
rozhoduje o poskytnutí dotace městu Pelhřimov ve výši 198 000,- Kč, dotace
městu Humpolec ve výši 156 000,- Kč a dotací městům a obcím v celkové výši
2 279 000,- Kč dle materiálu ZK-02-2006-69, př. 2.
odpovědnost: OŠMS, OE, termín: 30. 4. 2006
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0149/02/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Výroční zprávu
o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok
2004/2005 a kalendářní rok 2005 dle materiálu ZK-02-2006-70, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, termín: do konce března odeslat na MŠMT a do konce
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dubna zveřejnit výroční zprávu na webových stránkách kraje
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0150/02/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje zvýšení rozpočtu kapitoly Školství na rok 2006, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost o částku
4 000 tis. Kč na poskytnutí dotace členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina a toto navýšení krýt snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409
– Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva a rozhoduje o poskytnutí dotace členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina v celkové výši 4 000 tis. Kč dle materiálu ZK-02-2006-71, př. 7.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, odbor sekretariátu hejtmana, termín: 30. 4. 2006
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0151/02/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ záměr v případě schválení projektu „Vytváření kooperačních sítí zahradnických škol v České
republice a Rakousku“ ■ poskytnout SOŠ, SOU a OU Třešť v roce 2006 účelovou investiční dotaci z Fondu strategických rezerv na spolufinancování projektu ve výši 250 tis. Kč ■ poskytnout SOŠ, SOU a OU Třešť bezúročnou půjčku
z Fondu strategických rezerv za účelem předfinancování projektu ve výši 1 460
tis. Kč, z toho plnění v roce 2006 ve výši 550 tis. Kč, v roce 2007 ve výši 770 tis.
Kč a v roce 2008 ve výši 140 tis. Kč ■ záměr v případě schválení projektu „Zimní zahrada – prostor pro praktickou a teoretickou výuku“ ■ poskytnout SOŠ,
SOU a OU Třešť v roce 2006 účelovou investiční dotaci z Fondu strategických
rezerv na spolufinancování projektu ve výši 431 tis. Kč ■ poskytnout SOŠ, SOU
a OU Třešť v roce 2006 bezúročnou půjčku z Fondu strategických rezerv za účelem předfinancování projektu ve výši 2 959 tis. Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitel SOŠ,
SOU a OU Třešť, termín: březen 2006
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0152/02/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje změnu 3. části
usnesení č. 0342/05/2005/ZK, a to z 5 % na 15 % z celkových oprávněných výdajů z rozpočtu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, termín: 28. 03. 2006
Usnesení bylo přijato 27 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0153/02/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje o poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce dle materiálu ZK-02-2006-74,
př. 1 schvaluje Dodatek č. 1 Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina č. 14/05 pro poskytování dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce dle materiálu ZK02-2006-74, př. 3.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, termín: trvale
Usnesení bylo přijato 25 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0154/02/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Dodatek č. 1
Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina č. 18/05 pro poskytování dotací na studie
a projektové dokumentace opatření k ochraně před povodněmi dle materiálu ZK02-2006-75, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, termín: trvale
Usnesení bylo přijato 28 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0155/02/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje o schválení žádostí obcí na změny Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina ve znění materiálu ZK-02-2006-76, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, termín: 20.
04. 2006
Usnesení bylo přijato 28 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0156/02/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje o neposkytnutí
dotace obci Radkov z rozpočtu kraje na nezbytné opravy úpravny vody v Radkově.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, termín: 28.
03. 2006
Usnesení bylo přijato 28 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0157/02/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dočasné přerušení prací na Zdravotním plánu kraje Vysočina do doby přijetí zákona o veřejných
neziskových ústavních zdravotnických zařízeních.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0158/02/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ Dodatek č. 6
Zřizovací listiny Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2006-79, př. 1 ■ Dodatek č. 7 Zřizovací listiny Nemocnice Nové
Město na Moravě, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2006-79, př. 2.
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odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, termín: 14. 4. 2006
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0159/02/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje zvýšení výdajové části rozpočtu kapitoly Sociální věci, § 4399 – Ostatní záležitosti sociálních
věcí a politiky zaměstnanosti, položka 5901 – Nespecifikované rezervy o 13 620
tis. Kč dle materiálu ZK-02-2006-80, př. 1, k pokrytí dopadů platových úprav
k 1. 1. 2006 u příspěvkových organizací zřizovaných krajem v odvětví sociální péče při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva, o stejnou částku
13 620 tis. Kč.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, termín: 31. 3. 2006
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0160/02/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ zvýšení příjmové části rozpočtu kraje (pol. 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu) a zvýšení výdajové části rozpočtu kraje (kapitola Sociální věc,
§ 43xx) o dotaci z MPSV ve výši 6 478 tis. Kč účelově určenou pro nestátní neziskové organizace poskytující sociální služby ■ rozpočtové opatření v rámci
kapitoly Sociální věci: rozpuštění nerozdělené rezervy z účelové dotace MPSV
ve výši 35 384 740 Kč na § 4399, zvýšení § 4314 Pečovatelská služba o částku
6 970 607 Kč, § 4319 Ostatní sociální péče a pomoc zdravotně postiženým o částku 17 076 206 Kč a § 4316 Domovy důchodců o částku 17 815 927 Kč a rozhoduje o poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím poskytujících sociální
služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením dle materiálu ZK-02-200681, př. 1 v celkovém zohledněném objemu 41 862 740,- Kč.
odpovědnost: OSVZ, OE, termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0161/02/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Dodatek č. 1
Smlouvy o obhospodařování investičních nástrojů podle materiálu ZK-02-200682, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický, termín: 31. 3. 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0162/02/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí „Zprávu
o čerpání rozpočtu kraje v období leden–únor 2006“ dle materiálu ZK-02-200692, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický, termín: březen 2006
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0163/02/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Závěrečnou zprávu o čerpání podpory z Fondu Vysočiny za rok 2005 dle materiálu ZK-02-200683, př. 1.
odpovědnost: J. Hulák, odbor regionálního rozvoje, termín: 28. 3. 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0164/02/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení grantového programu na podporu turistické infrastruktury s názvem „DOPROVODNÁ INFRASTRUKTURA CESTOVNÍHO RUCHU 2006“ dle ZK-02-2006-84,
př. 1 jmenuje řídicí výbor grantového programu „Doprovodná infrastruktura
cestovního ruchu 2006“ ve složení ■ ODS – Jana Fischerová, Eva Krpálková ■
KDU-ČSL – Hana Žáková, Milan Linhart ■ KSČM – Ladislav Nováček, Alois
Koukola ■ ČSSD – Miroslav Báňa, Dagmar Zvěřinová ■ SNK-ED – Zdenka
Švagříčková, Zdeňka Marková ■ Hanu Žákovou předsedkyní řídicího výboru
grantového programu „Jednorázové akce 2006“ ■ Renatu Běhanovou s právem
hlasovacím a Ivanu Mahelovou s právem poradním jako garanty řídicího výboru grantového programu „Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2006“
a pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: ORR, termín: 28. 3. 2006
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0165/02/2006/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení grantového programu na podporu zkvalitnění úrovně ubytovacích zařízení s názvem
„MODERNIZACE UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 2006“ dle ZK-02-2006-85, př.
1 jmenuje řídicí výbor grantového programu „Modernizace ubytovacích zařízení 2006“ ve složení ■ ODS – Milan Šmíd, Miloslav Popelka ■ KDU-ČSL –
Milan Šulc, Hana Žáková ■ KSČM – Emilie Katolická, Milan Plodík ■ ČSSD
– Libor Joukl, Dalibor Pech ■ SNK-ED – Zdeněk Jirsa, Marie Černá ■ Marii
Černou předsedkyní řídicího výboru grantového programu „Jednorázové akce
2006“ ■ Renatu Běhanovou s právem hlasovacím a Ivetu Malou s právem poradním jako garanty řídicího výboru grantového programu „Modernizace ubytovacích zařízení 2006“ a pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího
výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: ORR, termín: 28. 3. 2006
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

strana 12

Usnesení 0166/02/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení grantového programu „ROZVOJ MIKROREGIONŮ 2006“ dle materiálu
ZK-02-2006-86, př. 1 jmenuje řídicí výbor grantového programu „ROZVOJ MIKROREGIONŮ 2006“ ve složení ■ ODS – Jan Nekula, Vladislav Nechvátal ■
KDU-ČSL – Josef Kott, Hana Žáková ■ KSČM – Pavel Hodač, Jiří Vlach ■
ČSSD – Jaroslav Doležal, Ladislav Péťa ■ SNK-ED – Marie Černá, Viktor Wölfl ■ Marii Černou předsedkyní řídicího výboru grantového programu „ROZVOJ
MIKROREGIONŮ 2006“ ■ Dušana Vichra s právem poradním a Luďka Hrůzu
s právem hlasovacím jako garanty řídicího výboru grantového programu „ROZVOJ MIKROREGIONŮ 2006“ a pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace
člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 28. 3. 2006
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0167/02/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení grantového programu „KLENOTNICE VYSOČINY 2006“ dle materiálu ZK-022006-87, př. 1 jmenuje řídicí výbor grantového programu „Klenotnice Vysočiny
2006“ ve složení ■ ODS – Jaroslav Huňáček, Hana Müllerová ■ KDU-ČSL – Simona Vaňková, Jaroslav Hulák ■ KSČM – Milan Havlíček, Bohumil Kotlán
■ČSSD – Dagmar Nejedlá, Pavla Kučerová ■ SNK-ED – Božena Kabelíková,
Olga Zachariášová ■ Jaroslava Huňáčka předsedou řídicího výboru grantového programu „Klenotnice Vysočiny 2006“ ■ Katinu Lisou s právem hlasovacím
a Jaroslavu Panáčkovou s právem poradním jako garanty řídicího výboru grantového programu „Klenotnice Vysočiny 2006“ a pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OKPP, termín: 28. 3. 2006
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0168/02/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení grantového programu „Čistá voda 2006“ dle materiálu ZK-02-2006-88, př. 1 jmenuje řídicí výbor grantového programu „Čistá voda 2006“ ve složení ■ ODS – Ivo
Rohovský, Zdeněk Čermák ■ KDU-ČSL – Jiří Blažek, Tomáš Havlík ■ KSČM
– Zdeněk Dobrý, Jiří Vlach ■ ČSSD – Vladimír Dolejš, Zdeněk Smutný ■ SNK-ED – Jan Lapeš, Ivo Jonák ■ Iva Rohovského předsedou řídicího výboru grantového programu „Čistá voda 2006“ ■ Jaroslava Mikynu s právem hlasovacím
a Radka Zvolánka s právem poradním (oba Krajský úřad kraje Vysočina, odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství) jako garanty řídicího výboru
grantového programu „Čistá voda 2006“ a pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, termín: trvale
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0169/02/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení grantového programu na podporu projektů v oblasti bezpečnosti silničního provozu
s názvem „Bezpečná silnice 2006“ dle materiálu ZK-02-2006-89, př. 1 jmenuje ■ řídicí výbor grantového programu „Bezpečná silnice 2006“ ve složení ■
ODS – Jaromír Brychta, Jan Tecl ■ KDU-ČSL – Václav Kodet, František Bradáč ■KSČM – Václav Dipóle, Ladislav Brož ■ ČSSD – Zdeněk Kopecký, Luboš
Janáček ■ SNK-ED – Jiří Aujezdský, Jiří Antonů ■ Václava Kodeta předsedou
řídicího výboru grantového programu „Bezpečná silnice 2006“ ■ Miroslava Olšana s právem hlasovacím a Ivetu Hájkovou s právem poradním jako garanty řídicího výboru grantového programu „Bezpečná silnice 2006“ a pověřuje radu
kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0170/02/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout podporu ve výši 1 722 360,- Kč za účelem realizace akce reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.1/
2008 příjemci podpory uvedenému v materiálu ZK-02-2006-90, př. 1.
odpovědnost: ORR, termín: 28. 3. 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0171/02/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí ■ protokol o kontrole ZZS kraje Vysočina dle materiálu ZK-02-2006-91, př. 1 ■ připomínky k protokolu o kontrole ZZS kraje Vysočina dle materiálu ZK-02-2006-91,
př. 2upr1 ■ ukládá radě kraje zabezpečit ■ dokončení transformace ZZS kraje Vysočina vč. vyrovnání úrovně a systému jednotlivých středisek ■ dopracování koncepce rozvoje ZZS kraje Vysočina, a to z krátkodobého i dlouhodobého
hlediska.
odpovědnost: rada kraje, termín: 30. 4. 2006
Usnesení bylo přijato 24 hlasy, proti 8, zdrželo se 5.

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

