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V šestém čísle Zpravodaje jsme 
vás v rubrice Novinky ve Sbír-
ce zákonů informovali o vyhlá-
šení zákona č. 159/2006 Sb., 
o střetu zájmů. Zákon v souvis-
losti s ochranou veřejného zájmu 
ukládá s účinností od 1. 1. 2007 
řadu povinností veřejným funk-
cionářům, kteří se podílejí na 
rozhodování o věcech veřejného 
zájmu, a stanovuje sankce za je-
jich porušení.
S ohledem na skutečnost, že 
v současné době již probíhají pří-
pravy na volby do zastupitelstev 
obcí a někteří zastupitelé, jimž 
v těchto volbách vznikne man-
dát, už budou režimu tohoto zá-
kona podléhat, považujeme za 
vhodné poskytnout v této sou-
vislosti podrobnější informaci 
o tom, komu a jaké povinnosti 
nový zákon přináší.
Veřejným funkcionářem, které-
mu zákon ukládá povinnosti na 
úrovni obcí, je každý staros-
ta obce, každý člen rady obce 
a dále všichni „uvolnění“ členo-
vé zastupitelstev obcí a vedoucí 
úředníci obecních úřadů.
Tito veřejní funkcionáři mají 
v souvislosti se svou funkcí 
řadu povinností, jež mají pře-
vážně oznamovací charakter. 
Kromě obecné povinnosti neu-
přednostňovat soukromý zájem 
před veřejným a zákazu využí-
vat a odvolávat se na svoji funkci 
při soukromých záležitostech bu-
dou veřejní funkcionáři povinni 
oznamovat i některé skutečnos-
ti, ke kterým dojde v průběhu 
výkonu funkce a které souvisejí 
s jejich majetkovými poměry. 

Jedná se o:
1. výkon podnikatelské nebo 
zaměstnanecké činnosti
2. nabytí jakékoliv nemovitosti
3. nabytí movitých věcí, pokud 
jejich hodnota za rok přesáhne 
500 000,- Kč (jednotlivé věci 
v ceně do 25 000,- Kč se do této 
částky nezapočítávají)
4. nabytí cenných papírů nebo 
podílů v obchodních společ-
nostech, pokud jejich hodno-
ta přesahuje 50 000,- Kč (nebo 
100 000 v případě více společ-
ností)
5. peněžité příjmy nebo jiné 
majetkové výhody – zejmé-
na dary (s výjimkou darů uve-
dených v oznámení o majetku
/bod 3/), odměny, příjmy z pod-
nikatelské nebo jiné samostatné 
výdělečné činnosti, dividendy 
nebo jiné příjmy z účasti nebo 
činnosti v podnikajících práv-
nických osobách, pokud jejich 
souhrnná výše přesáhne v ka-
lendářním roce 100 000,- Kč; 
za peněžitý příjem nebo jinou 
majetkovou výhodu se pro ten-
to účel nepovažují plat, odměna 
nebo další náležitosti, na něž má 
veřejný funkcionář nárok v sou-
vislosti s výkonem funkce podle 
zvláštních právních předpisů; do 
tohoto souhrnu se nezapočítávají 
ani dary, jejichž cena je nižší než 
10 000,-Kč
6. nesplacené fi nanční závazky, 
zejména půjčky, úvěry, nájem-
né, závazky ze smlouvy o nájmu 
s právem koupě nebo směnečné 
závazky, pokud souhrnná výše 
závazků přesáhla ke 31. prosin-
ci kalendářního roku, za nějž 

se oznámení podává, částku 
100 000,- Kč
Všechny tyto skutečnosti budou 
veřejní funkcionáři oznamovat 
po celou dobu výkonu své funkce 
na formulářích, jejichž strukturu 
stanoví Ministerstvo spravedl-
nosti ČR prováděcí vyhláškou. 
Formuláře se budou odevzdá-
vat nejpozději do 30. června ná-
sledujícího kalendářního roku 
evidenčnímu orgánu (v případě 
veřejných funkcionářů obcí – ta-
jemník, starosta). Případné ne-
respektování těchto ustanovení 
zákona bude postihováno peně-
žitými sankcemi uloženými sou-
dem ve správním soudnictví.
Kromě doposud uvedených po-
vinnosti bude dále veřejný funk-
cionář povinen při své účasti na 
jednání ústavního orgánu, jiné-
ho státního orgánu nebo orgánu 
územního samosprávného celku, 
během které vystoupí v rozpravě, 
předloží návrh nebo je oprávněn 
hlasovat, oznámit svůj poměr 
k věci, pokud by mu mohla 
vzniknout osobní výhoda, újma 
nebo má-li na věci jiný osobní 
zájem. 
Podrobnější úpravu všech po-
vinností veřejných funkcionářů, 
způsob vedení registru ozná-
mení, jakož i další souvisejí-
cí záležitosti lze nalézt přímo 
v ustanoveních zákona o střetu 
zájmů.

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

Předběžná informace
k novému zákonu o střetu zájmů

1. Podpis oprávněné úřed-
ní osoby
Správní řád upravuje v § 69 
odst. 1 institut stejnopisu 
rozhodnutí. Jedná se o to, 
že správní orgán vyhotoví 
„originál“ svého rozhodnutí, 
který vloží do spisu, a účast-

níkům řízení potom doručuje 
stejnopis takového rozhodnu-
tí. Tento stejnopis musí ob-
sahovat všechny náležitosti, 
jež zákon stanovuje pro roz-
hodnutí jako takové; jediným 
rozdílem je možnost vyu-
žít doložku „vlastní rukou“ 

nebo „v. r.“ , která nahrazu-
je podpis oprávněné úřední 
osoby společně s doložkou 
„Za správnost vyhotovení“
s uvedením jména, příjmení 
a podpisu úřední osoby, jež 
odpovídá za písemné vyhoto-
vení rozhodnutí. 
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Evidence obyvatel
V částce 105/2006 Sbírky zákonů vydané dne 3. 7. 2006 byl publi-
kován pod č. 342 zákon, kterým se mění některé zákony související 
s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony. Novela zpřesňuje 
pravidla pro vedení údajů v evidenci obyvatel, a v příslušných záko-
nech vymezuje rozsah údajů poskytovaných z evidence oprávně-
ným úřadům a institucím.
Zákon je účinný dnem vyhlášení.

Výtržnosti při sportovních utkáních
V částce 105/2006 Sbírky zákonů vydané dne 3. 7. 2006 byl 
publikován pod č. 343 zákon, kterým se mění zákon č. 140/
1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů. Nove-
la stanovuje tresty za výtržnosti na veřejnosti včetně zákazu 
vstupu na sportovní utkání.
Zákon je účinný od 1. 10. 2006.

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

Novinky ve Sbírce zákonů
Kraj Vysočina rozvíjí spo-
lupráci s italským regionem 
Friuli-Venezia Giulia (Furlan-
sko-Julské Benátsko). Podob-
ně jako u dalších partnerských 
krajů je i v tomto případě roz-
sah témat možné spolupráce 
velmi široký. S radostí přivítá-
me od obcí na Vysočině a or-
ganizací zřizovaných krajem 
jakákoli konkrétní témata, 
která lze s italskými partnery 
dále rozvíjet.
V měsíci září je plánová-
na návštěva hostů z regionu 
Friuli-Venezia Giulia. Během 
této návštěvy by mělo do-
jít i k slavnostnímu podpisu 
smlouvy o spolupráci vrchol-

nými představiteli obou krajů. 
Odbor sekretariátu hejtmana 
KrÚ v současné době zpra-
covává podklady pro tuto ná-
vštěvu. Pokud máte jakákoli 
podnětná témata rozvíjející 
budoucí spolupráci, budeme 
vděční za jejich zaslání.
Základní informace o regionu 
Friuli-Venezia Giulia nalezne-
te na ofi ciálních internetových 
stránkách kraje Vysočina > 
Zahraniční vztahy > Partner-
ské regiony.

 Ladislav Seidl, odboru se-
kretariátu hejtmana
telefon: 564 602 338, e-mail: 
seidl.l@kr-vysocina.cz.

Vysočina a Friuli-Venezia Giulia 
(Itálie)

V praxi tedy jde o to, že opráv-
něná úřední osoba (např. ve-
doucí odboru) vlastnoručně 
podepíše pouze „originál“
rozhodnutí, který zůstane 
součástí spisu, a na všech stej-
nopisech tohoto rozhodnutí, jež 
se doručují účastníkům řízení, 
může být jeho podpis nahra-
zen doložkou „vlastní rukou“ 
či „v. r.“ s tím, že na nich bude 
podepsána jiná úřední osoba, 
která odpovídá za správnost 
písemného vyhotovení tohoto 
stejnopisu. Správní orgán má 
možnost (nikoliv povinnost) 
využívat tohoto institutu, jenž 
může například v řízení s vět-
ším počtem účastníků přispět 
k urychlení vydání rozhodnutí. 
Pokud tedy oprávněné úřední 
osoby budou i nadále podepiso-
vat všechna písemná vyhotove-
ní rozhodnutí, rozhodně to není 
v rozporu se zákonem.
Podle našeho názoru správnímu 
orgánu nic nebrání v tom, aby 
tímto způsobem postupoval 
i v případě jiných písemnos-
tí, než je rozhodnutí, a doložku 
„vlastní rukou“, případně „v. r.“, 
spolu s doložkou „Za správnost 

vyhotovení“ využíval i v pří-
padě jiných písemností (např. 
oznámení o zahájení řízení 
apod.), než je rozhodnutí, pro 
které je tento institut výslovně 
upraven v citovaném § 69 odst. 
1 správního řádu. Neexistuje 
důvod, aby byla tato možnost 
u jiných písemností vyloučena.
2. Má osoba podávající vy-
světlení nárok na náhradu ná-
kladů řízení?
Správní řád obsahuje v § 137 
institut vysvětlení, který je sys-
tematicky řazen mezi úkony, 
které probíhají před zaháje-
ním řízení. Na základě výzvy 
správního orgánu je každý po-
vinen podat správnímu orgánu 
vysvětlení například k prověře-
ní došlého oznámení apod. Vy-
vstává otázka, zda osoba, která 
vysvětlení podá, má nárok na 
náhradu nákladů řízení, když 
žádné řízení v dané věci ješ-
tě neprobíhá. Touto problema-
tikou se také zabýval poradní 
sbor ministra vnitra k novému 
správnímu řádu. 
Právní úprava hrazení hoto-
vých výdajů a ušlého zisku oso-
bám odlišným od účastníků 

řízení je obsažena v § 79 odst. 
4 správního řádu. Pojem „jiné 
osoby“ je třeba vykládat v ná-
vaznosti na ustanovení § 79 
odst. 3 správního řádu tak, že 
jde o osoby odlišné od účastní-
ků řízení. Kategorie osob, jimž 
mají být hotové výdaje a ušlý 
výdělek hrazeny, zákon taxa-
tivně nevymezuje, a nečiní tak 
ani prováděcí vyhláška č. 520/
2005 Sb., o rozsahu hotových 
výdajů a ušlého výdělku, které 
správní orgán hradí jiným oso-
bám, a o výši paušální částky 
nákladů řízení. Může jít tedy 
o jakékoli osoby, jimž vznikly 
náklady v souvislosti s řízením. 
Při výkladu ustanovení § 79 
odst. 4 je třeba přihlížet k po-
stavení a ochraně práv osob 
dotčených v konkrétním přípa-
dě. Postavení osoby podávající 
před správním orgánem vy-
světlení se totiž zásadně neliší 
od postavení osoby podávající 
svědeckou výpověď v průběhu 
správního řízení.
Podle § 79 odst. 4 hradí správní 
orgán mimo jiné hotové výdaje 
a ušlý výdělek zejména v sou-
vislosti s opatřováním pod-

kladů pro vydání rozhodnutí. 
Podle § 137 může právní or-
gán opatřit vysvětlení potřebná 
také k určení předpokládaného 
rozsahu podkladů pro rozhod-
nutí. Každý je povinen správ-
nímu orgánu vysvětlení podat; 
k vynucení této povinnosti má 
správní orgán k dispozici i ně-
které zajišťovací prostředky 
(které jsou jinak také součástí 
části druhé zákona). Jde o před-
volání, předvedení a uložení 
pořádkové pokuty. Podání vy-
světlení je zakázáno nebo může 
být odepřeno ze stejných důvo-
dů jako svědecká výpověď. 
Vzhledem k výše uvedenému 
a k tomu, že osoba podávající 
vysvětlení je dotčenou osobou 
ve smyslu § 2 odst. 3 správního 
řádu, není však účastníkem ří-
zení, je správní orgán povinen 
nahradit jí za podmínek § 79 
odst. 4 správního řádu hotové 
výdaje a ušlý výdělek.

 David Marek, odbor sekre-
tariátu ředitele a krajského živ-
nostenského úřadu
telefon: 564 602 183, e-mail: 
marek.d@kr-vysocina.cz 

Informace

Informace o zahraničních aktivitách a zahraničních partne-
rech kraje Vysočina najdete na internetových stránkách kraje

http://zahranici.kr-vysocina.cz.
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Novela zákona č. 359/1999 Sb., platná od 1. 6. 2006, rozšiřuje 
v § 6 odst. 1 okruh dětí, na něž se sociálně-právní ochrana dětí 
(dále jen „SPOD“) zaměřuje, o děti,
– které jsou na základě žádosti rodičů opakovaně umisťovány 

do zařízení zajišťujících nepřetržitou péči, resp. zde tyto děti 
pobývají déle než 6 měsíců

– které jsou žadateli o azyl odloučenými od svých rodičů
– které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči
Je zřejmé, že poslední skupina dětí je nejčetnější, proto jí bude-
me věnovat v tomto článku pozornost.
Zařazením dětí ohrožených násilím mezi dospělými v rodině 
do § 6 vzniká státním orgánům, školám, školským a zdravot-
nickým zařízením, pověřeným osobám, popř. dalším zařízením 
určeným pro děti oznamovací povinnost o těchto dětech vůči 
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, a to dle § 10 odst. 
4 zákona o SPOD. Při plnění této povinnosti se nelze dovolávat 
povinnosti zachovávat mlčenlivost podle zvláštního právního 
předpisu.
Jaké nové formy pomoci těmto dětem mají po účinnosti novely 
orgány sociálně-právní ochrany?
a) Obecní úřad obce s rozšířenou působností získal v § 12 odst. 
1 písm. b) nový nástroj k sanaci poměrů dětí s ohledem na kon-
fl iktní vztahy mezi rodiči. Rozhodnutím může úřad uložit rodi-
čům povinnost využít pomoc odborného poradenského zařízení, 
pokud nejsou schopni řešit problémy spojené s výchovou dítěte 
bez této odborné pomoci.
Veřejnosti jsou známy medializované případy vyhrocených 
konfl iktů mezi rodiči, které poškozují děti na jejich psychickém 
zdraví a mravním vývoji. Očekáváme, že využitím tohoto usta-
novení lze zabránit eskalaci sporů mezi rodiči. 
Rodičům bude uložena povinnost využít pomoci odborného po-
radenského zařízení zřízeného krajem Vysočina, tj. Psychocen-
trum – Manželskou a rodinnou poradnu v Jihlavě.

b) Často dochází k situacím, kdy rodič – oběť domácího násilí – řeší 
situaci odchodem ze společné domácnosti a vyhledáním azylového 
ubytování. Chce uchránit sebe i dítě další agrese ze strany partne-
ra a požaduje utajení místa pobytu. Dle novelizovaného § 57 jsou 
zaměstnanci orgánu sociálně-právní ochrany, zaměstnanci obce 
s rozšířenou působností zařazení do obecního úřadu a zaměstnan-
ci zařízení sociálně-právní ochrany povinni zachovávat mlčenlivost 
o místu pobytu rodiče, který se stal obětí domácího násilí v rodině. 
Toto nové ustanovení je v souladu s čl. 29 odst. 1 písm. a) bod 2 Zá-
vazného pokynu policejního prezidenta č. 105/2005 ze dne 1. 12. 
2005, kterým se upravuje postup při pátrání po osobách a věcech. 
Dle tohoto pokynu policista po vypátrání pohřešované dospělé oso-
by požádá o její souhlas ke sdělení jejího současného pobytu ozna-
movateli pohřešování. 
Lze očekávat, že toto ustanovení bude v praxi přinášet problémy. 
Koliduje zde ochrana práv oběti a dítěte (je-li v přímém zaopatření 
této oběti) s právem druhého rodiče (tj. údajného agresora) na jeho 
výchovu a styk s ním. Orgán SPOD by zde měl fungovat jako me-
diátor a měl by vést rodiče ke smíru, případně k podání návrhů sou-
du.
c) Nově se objevuje v § 51 odst. 5 písm. b) povinnost orgánu soci-
álně-právní ochrany oznamovat orgánu činnému v trestním řízení, 
že dochází k násilí mezi rodiči, jinými osobami odpovědnými za 
výchovu dítěte a dalšími osobami v domácnosti obývané dítětem. 
Toto nové ustanovení by mělo přispět ke včasné intervenci orgánů 
činných v trestním řízení, aby agresor zanechal svého jednání dří-
ve, než bude jeho chování negativně působit na vývoj přítomného 
dítěte.
Děti si osvojují vzorce chování svých vychovatelů. Proto situaci dětí 
žijících v prostředí, v němž je násilné chování mezi dospělými nor-
mou, nelze podceňovat. 

 Ivana Matoušková, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
telefon: 564 602 823, e-mail: matouskova.i@kr-vysocina.cz

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí
2. část – děti ohrožené násilím v rodině

Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém zasedání dne 11. 7. 2006 vyhlásilo tři nové grantové programy 
z Fondu Vysočiny na podporu zpracovávání generelů bezbariérových tras, na podporu dobrovolnictví 
v sociálních a zdravotnických službách a na podporu konkurenceschopnosti malých a středních podni-
ků. Níže je uveden výčet vyhlášených grantových programů a kontakt na odbory krajského úřadu, 
v jejichž gesci budou programy realizovány:

Generely bezbariérových tras – 1 500 000,- Kč – program na podporu obcí při zpracovávání generelů 
bezbariérových tras (odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Ing. Miroslav Brož, tel. 564 602 815, broz.m@kr-vysocina.cz )
Uzávěrka: 30. 9. 2006
Dobrovolnictví 2006 – 1 500 000,- Kč – program na podporu dobrovolnictví v sociálních a zdravotnických službách na území 
kraje Vysočina (odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Bc. Alena Řehořová, tel. 564 602 814, rehorova.a@kr-vysocina.cz )
Uzávěrka: 31. 8. 2006
Certifi kace–osvědčení 2006 – 1 750 000,- Kč – program na podporu konkurenceschopnosti malých a středních podniků na 
Vysočině formou příspěvku na získání certifi kace řady ISO 9000, ISO 14001, OHSAS 18001 HACCP, ISO 22000 nebo valida-
ce EMAS (odbor regionálního rozvoje, Martina Kršňáková, tel. 564 602 546, krsnakova.m@kr-vysocina.cz; Ing. Tomáš Čihák, tel. 
564 602 554, cihak.t@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 22. 9. 2006

Výzvy k předkládání projektů a veškeré informace ke grantovým programům včetně formuláře žádosti najdete na interneto-
vých stránkách kraje Vysočina www.kr-vysocina.cz nebo na www.fondvysociny.cz.

Nové grantové programy z Fondu Vysočiny
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Historie přípravy tohoto zákona sahá až do roku 1993, ale reál-
ná naděje na jeho přijetí se objevila teprve v roce 2004, kdy vlá-
da schválila věcný záměr zákona o sociálních službách a posléze 
také paragrafované znění. Zákon vyšel ve Sbírce zákonů pod čís-
lem 108/2006 Sb. a vstoupí v účinnost 1. ledna 2007. Do této doby 
musí Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vydat vyhlášku 
k zákonu o sociálních službách, která bude podrobněji upravovat 
způsob posuzování míry závislosti na sociálních službách. Zákon 
zmocňuje Vládu ČR také k vydání nařízení vlády, jež upraví způ-
sob poskytování dotací pro poskytovatele sociálních služeb. Pro-

to lze nyní podat pouze informace, které vyplývají z vydaného 
zákona, a s dalšími se budeme moci seznámit až na základě pro-
váděcích předpisů, případně metodických pokynů a doporučení 
Ministerstva práce a sociálních věcí.
Uvedený zákon znamená závažnou změnu pro všechny aktéry, již 
se do procesu poskytování sociálních služeb nějakým způsobem 
zapojují. Úplně nově však zákon vymezuje postavení uživatele 
sociální služby. Tato změna se stala hlavním motivem přípravy 
nového zákona, a proto se u postavení uživatele zastavím podrob-
nější zmínkou hned v úvodu.
Uživatel má nyní zakotveno právo svobodné volby:

– mezi péčí v rodině
– osobní asistencí
– pečovatelskou službou
– centry denních služeb 
– pobytem v zařízení ústavní péče
– možná je i kombinace různých druhů služeb

Toto právo se stává reálným tím, že uživatel obdrží ve větším ob-
jemu sociální dávku ze státního rozpočtu, která mu umožní ná-
kup služeb dle vlastního uvážení. Pro nezávislost uživatele a jeho 
možnost integrace do společnosti je to změna pozitivní, ale má 
svá rizika. Těmi se může stát skutečnost, že ze své dávky bude 
schopen uhradit pouze část nákladů nakupované služby, a její 
provozování tak bude závislé na dotacích z ministerstva, popří-
padě na podpoře kraje a obce. Druhým důležitým (ale doufejme, 
že výjimečným) rizikem může být vytvoření závislosti člověka se 
sníženou schopností soběstačnosti na rodině, která využije jeho 
dávky, aniž by zabezpečila adekvátní pomoc.
Pojďme se ale na očekávané změny podívat trochu komplexněji. 
Co nás tedy čeká?
(1) Nově se zavádí dávka sociální péče pro občany se zdravotním 
postižením: příspěvek na péči, který budou poskytovat obecní 
úřady obcí s rozšířenou působností na základě posouzení schop-
nosti péče o vlastní osobu a soběstačnosti nově zřízenou posud-
kovou službou na úřadech práce. Výše dávky se bude pohybovat 
od 2 tis. Kč do 11 tis. Kč a dávka bude občanům se zdravotním 
postižením sloužit k nákupu péče od poskytovatelů sociálních 
služeb, ale i od rodinných příslušníků a dalších osob. Odvolací 
řízení ve věci příspěvku na péči povede krajský úřad. Podle pře-
chodných ustanovení bude jeho výše zpočátku odvozena od při-
znaného zvýšení důchodu pro bezmocnost (částečná bezmocnost 
= lehká závislost na pomoci = 2 000 Kč; převážná bezmocnost = 
středně těžká závislost na pomoci = 4 000 Kč; úplná bezmocnost = 
těžká závislost na pomoci = 8 000 Kč – u osob do 18 let věku jsou 
tyto sazby o 1 000 Kč zvýšené, ale protože nejsou příjemci důcho-
du, bude jejich závislost na pomoci posuzována až po vstupu zá-
kona v účinnost a k uvedenému odvození výše příspěvku u nich 
po 1. 1. 2007 nedojde; zákon upravuje ještě úplnou závislost jako 
IV. stupeň s výší příspěvku 11 000 Kč – tento stupeň bude možné 
přidělit až na základě nového posouzení po 1. 1. 2007).
(2) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností budou oprávněny 
kontrolovat používání příspěvku na péči jeho příjemcem.
(3) Zákon nově stanovuje náplň jednotlivých typů sociálních slu-
žeb a určuje také, které služby budou poskytovány za úhradu 
a které bezplatně. Podrobnější úprava úhrad bude obsažena v při-
pravované prováděcí vyhlášce.
(4) Sociální služby bude oprávněn provozovat pouze poskytova-
tel, který obdrží registraci krajského úřadu. Ten povede registr 
poskytovatelů. Do 30. 6. 2007 bude každý poskytovatel povinen 
podat žádost o tuto registraci, jež může být na základě kontrol-
ní činnosti nebo v důsledku správního deliktu později odejmuta. 

Co přinese nový zákon
o sociálních službách?

Odbor školství,
mládeže a sportu

Upozorňujeme na nařízení vlá-
dy č. 339/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, kterým 
se mění nařízení vlády č. 205/
2004 Sb. Toto nařízení vlády 
řeší společnou organizaci trhu 
s mlékem a mléčnými výrobky 
a stanovuje bližší podmínky 
poskytování podpory a ná-
rodní podpory spotřeby mlé-
ka a mléčných výrobků žáky, 
kteří plní povinnou školní do-
cházku ve školách zařazených 
do sítě škol.
Příloha č. 2 nařízení vlády ob-
sahuje seznam mléčných vý-
robků, na které je poskytována 
národní podpora.
Více informací o školním mlé-
ku je možno získat na adre-
se www.msmt.cz > Základní 
školství > Jiná sdělení MŠMT, 
a dále pak na adrese www.lak-
tea.cz.
Program Školní mléko je v zá-
kladních školách zaveden již 
od roku 1996 prostřednictvím 
obecně prospěšné společnos-
ti Laktea. Od podzimu roku 
1999 se do programu zapojil 
stát a začal dotovat mléko pro 
žáky prvních a druhých tříd, 
o rok později se dotace rozšíři-
la na žáky třetích tříd a od led-
na 2001 na žáky čtvrtých tříd. 
Již v únoru téhož roku vláda 
rozhodla, že na dotované mlé-

ko budou mít nárok všichni 
žáci škol, kteří si plní povin-
nou školní docházku. Záštitu 
nad tímto programem převzalo 
Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy České republi-
ky a Ministerstvo zemědělství 
České republiky. Dotována jsou 
v Česku polotučná neochucená 
i ochucená mléka a zakysané 
mléčné produkty.
Na čtvrt litru polotučného ne-
ochuceného mléka stát nyní 
přispívá dvěma korunami. Od 
září 2006 to bude 2,20 Kč tak, 
aby cena zůstala pro školá-
ka do 3,50 Kč na jedno balení. 
Zakysaný mléčný výrobek pak 
přijde školáka na 4,50 Kč. Na 
obalech výrobků musí být vy-
značeno, že spadají do progra-
mu školního mléka, a nesmí 
na něm být čárový kód. Tato 
opatření mají pomoci zabrá-
nit zneužití programu. Důleži-
tá je také evidence žáků, kteří 
dotované mléko kupují, i to, že 
program bude kontrolován ne-
jen SZIF, ale i MF ČR a Evrop-
skou komisí.
Obdobný program probíhá 
i v řadě evropských zemí.

 Olga Johanidesová, odbor 
školství, mládeže a sportu,
telefon: 564 602 285, e-mail: 
johanidesova.o@kr-vysocina.cz

Dotované školní mléko
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Povinnost registrovat se se nevztahuje na osoby blízké nebo jiné 
fyzické osoby, které poskytují pomoc osobě se zdravotním po-
stižením.
(5) Kontrola plnění podmínek stanovených pro registraci, dal-
ších podmínek stanovených zákonem a kvality poskytované 
péče bude zajišťována prostřednictvím inspekcí poskytování so-
ciálních služeb. Inspekce budou zajišťovat krajské úřady v pře-
nesené působnosti a ministerstvo pro organizace zřizované 
kraji.
(6) O poskytování sociálních služeb budou poskytovatelé a uži-
vatelé uzavírat smlouvy, ve kterých stanoví podmínky, rozsah 
a úhradu poskytovaných služeb. V zákonem stanovených přípa-
dech půjde o smlouvy v písemné formě a budou obsahovat nále-
žitosti uvedené v příslušném ustanovení zákona.
(7) Nově bude upraveno poskytování sociální péče ve zdravot-
nickém zařízení a úhrada za ni, a také poskytování zdravotní 
péče v pobytových sociálních zařízeních za úhradu z veřejného 
zdravotního pojištění. Zákon obsahuje pouze obecnou úpravu, 
jejíž uvedení do praxe ještě přinese nejeden problém.
(8) Služby poskytované bez úhrady a služby, u nichž úhrada ne-
pokryje náklady na provozování, budou registrovaným posky-
tovatelů dotovány ze státního rozpočtu. Těmito poskytovateli 
se rozumějí nestátní neziskové organizace, příspěvkové organi-
zace kraje, příspěvkové organizace obcí, obce i fyzické osoby. 
Žádosti budou podávány krajskému úřadu, který provede jejich 
sumarizaci, vyhodnotí je a společnou žádost o dotaci předloží 
ministerstvu. Ministerstvo vydá rozhodnutí o dotaci pro jednot-
livé poskytovatele, jimž bude vyplácet dotace prostřednictvím 
kraje. Tuto činnost zákon svěřuje krajským úřadům do přenese-
né působnosti. Pro rok 2007 budou žádost podávat poskytovate-
lé v průběhu léta 2006 na základě metodiky ministerstva, jejíž 
vydání lze očekávat na počátku července.
(9) Krajský úřad zajišťuje poskytování služby, pokud bylo ukon-
čeno poskytovatelem, přičemž má nárok na státní dotaci k úhra-
dě nákladů.
(10) Kraj v samostatné působnosti zpracovává střednědobý plán 
rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s obcemi na území kra-
je, se zástupci poskytovatelů sociálních služeb na území kraje 
a za účasti osob, kterým jsou sociální služby poskytovány. Tento 
plán bude mimo jiné plnit funkci podkladu pro dotační řízení.
(11) Zákon upravuje podmínky výkonu povolání sociálního 
pracovníka a pracovníka v sociálních službách, včetně kva-
lifi kačních předpokladů a dalšího vzdělávání. Splnění těchto 
podmínek budou krajské úřady posuzovat v řízení o registraci 
poskytovatele sociálních služeb.
Cílem tohoto článku bylo stručně upozornit na zásadní změny 
v oblasti sociálních služeb, které se významně dotknou kompe-
tencí kraje i obcí jak v samostatné, tak i v přenesené působnos-
ti. Významně ovlivní také toky fi nančních prostředků v sociální 
oblasti a v neposlední řadě též život těch, kterým jsou sociální 
služby ve všech svých podobách určeny. S ohledem na závažnost 
tohoto tématu budeme čtenáře Zpravodaje na těchto stránkách 
a jinými cestami i širokou veřejnost informovat o očekávaných 
dopadech a vznikajících povinnostech tak, jak budou postupně 
vyplývat z aplikace uvedeného zákona. Budeme postupně při-
nášet informace ohledně dotační politiky, tvorby střednědobého 
plánu rozvoje sociálních služeb, postupů při výplatě nových dá-
vek, registrací poskytovatelů nebo inspekcí sociálních služeb.

 Jiří Bína, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
telefon: 564 602 818, e-mail: bina.j@kr-vysocina.cz 

Historicky prvním předsedou 
Regionální rady Regionu sou-
držnosti Jihovýchod, jež bude 
odpovědná za přípravu pro-
gramu pro čerpání peněz z ev-
ropských fondů v období 2007 
až 2013, je hejtman Vysočiny 
Miloš Vystrčil. Na jednání ve 
Velké Bíteši na Žďársku se na 
tom o víkendu shodli členové 
šestnáctičlenného výboru rady, 
složeného ze zástupců kraje 
Vysočina a Jihomoravského 
kraje. Hejtman Miloš Vystrčil 
je přesvědčen, že pokud bude 
vše dobře fungovat, tak by přes 
nový úřad mohly ročně „pro-
téct“ až dvě miliardy korun.
Rada má právní subjektivitu, 
vlastní zaměstnance a rozpočet. 
Její orgány (výbor a předseda) 
jsou voleni z řad zastupitelů 
krajů. Za kraj Vysočina bu-
dou ve Výboru Regionální 

rady regionu soudržnosti Ji-
hovýchod zasedat: 
Miloš Vystrčil, ODS
Pavel Hájek, ODS
Martina Matějková, ODS
Václav Kodet, KDU-ČSL
Miroslav Houška, KDU-ČSL
Marie Černá, SNK-ED
Jiří Vlach, KSČM
Vladimír Novotný, ČSSD
Nový úřad bude ze zákona 
sídlit v Brně a pobočku bude 
mít v Jihlavě. Výkonem funk-
ce ředitele úřadu byla pověře-
na Marta Sargánková, bývalá 
vedoucí oddělení sekretariátu 
Regionální rady Jihomorav-
ského kraje. Na post bude vy-
hlášeno výběrové řízení.

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

Předsedou Rady Regionu 
soudržnosti Jihovýchod

je hejtman Vysočiny

Zastupitelstvo kraje projednalo na svém červencovém zasedání 
Profi l kraje Vysočina, jenž tvoří úvodní analytickou část Progra-
mu rozvoje kraje. V Profi lu kraje lze nalézt podrobné informace 
o našem kraji i o jednotlivých regionech na Vysočině s využitím 
široké škály údajů regionální statistiky. V dokumentu je zachy-
cen vývoj a aktuální stav v kraji za jednotlivé tematické bloky, 
například obyvatelstvo a sídelní struktura, hospodářství, trh prá-
ce a zaměstnanost apod. Profi l kraje Vysočina je k dispozici na 
krajských webových stránkách www.kr-vysocina.cz > Koncepční 
materiály > Program rozvoje kraje Vysočina. 

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

Aktualizován
Profi l kraje Vysočina

Odbor regionálního
rozvoje

Informace
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Jak jsme již na těchto strán-
kách v únoru informovali, 
rozhodl se kraj Vysočina zma-
povat situaci nestátních ne-
ziskových organizací (NNO) 
v kraji. Na konci roku 2005 
a začátku roku 2006 jsme do-
tazníky oslovili více než 5 200 
organizací působících v oblas-
ti sociálních služeb, kultury, 
sportu, volnočasových aktivit, 
ochrany přírody, ochrany lid-
ských práv a v mnoha dalších 
oblastech. Podařilo se nám zís-
kat odpověď od 1 048 z nich 
(dosáhli jsme tedy 20% ná-
vratnosti). Tuto aktivitu se nám 
podařilo provést díky podpoře 
Společného regionálního ope-
račního programu – analýza 
byla součástí projektu Partner-
ství pro Vysočinu, fi nancova-
ného z opatření 3.3.
Výstupy
Jedním z výsledků analýzy je 
publikace shrnující všechny 

významné poznatky ve sledo-
vaných oblastech (soustředili 
jsme se na informace z oblastí 
vztahů s institucemi a dalšími 
organizacemi, využívání prá-
ce dobrovolníků, absorpční ka-
pacity, technického vybavení, 
ekonomické situace, kvalifi ko-
vanosti pracovníků a zaměst-
nanosti). Tato publikace byla 
rozeslána všem NNO, které 
se nám do analýzy přihlásily, 
a také všem obcím, knihov-
nám a některým našim part-
nerským organizacím v kraji 
a v celé ČR. 
Součástí publikace je také da-
tabáze skutečně fungujících 
NNO v kraji. Tato databáze je 
veřejně přístupná i na webo-
vých stránkách kraje Vysočina 
na stránkách projektu Partner-
ství pro Vysočinu – www.part-
nerstvi-vysocina.cz > Analýza 
NNO. Každý, kdo bude mít zá-
jem o službu některé neziskové 

organizace, si zde bude moci 
vyhledat její adresu, kontakt-
ní informace i oblast činnosti. 
Stejně tak mohou této databá-
ze využít subjekty z různých 
oblastí společenského živo-
ta, které hledají partnery pro 
spolupráci na projektech. Vy-
hledávat v databázi je možné 
jak podle názvu organizace, 
tak i podle místa působnos-
ti a oborové činnosti, která 
je rozdělena do oblastí podle 
mezinárodní klasifi kace ne-
ziskových činností. I obce si 
tak mohou snadno vyhledat ty 
NNO, jež působí v jejich spá-
dovém území. 
Na výše uvedené stránce v čás-
ti Analýza NNS > Aktuálně 
naleznete výsledky dotazníko-
vého šetření.
Aktualizace
Vytvořená databáze se bude 
průběžně aktualizovat a u zá-
sadních oblastí analýzy se bu-

dou opakovanými šetřeními 
sledovat trendy vývoje. Bude 
tak možno měřit efektivitu 
různých kroků, které budou 
pro rozvoj neziskového sektoru 
podniknuty.
V databázi je u detailu každé 
vložené organizace nabídka 
s možností doplnění aktuál-
ních kontaktních údajů. Záro-
veň je možné při aktualizaci 
či doplnění nových údajů oslo-
vit paní Vendulu Hanzalovou 
(hanzalova.v@kr-vysocina.cz, 
tel. 564 602 552) nebo paní 
Štěpánku Kobylákovou (koby-
lakova.s@kr-vysocina.cz, tel. 
564 602 553). Dobře fungující 
databáze se pozná podle toho, 
zda se daří udržovat data v co 
nejaktuálnější podobě – a k to-
mu můžete přispět i vy.
  Petr Holý, odbor regionální-
ho rozvoje
telefon: 564 602 538, e-mail: 
holy.p@kr-vysocina.cz

Výstupy analýzy nestátních neziskových organizací na Vysočině

Kraj Vysočina si půjčí během dvou let od Evropské investiční ban-
ky (EIB) 500 milionů korun na opravu silnic II. a III. třídy. Defi ni-
tivní podobu smlouvy s tímto peněžním ústavem schválilo krajské 
zastupitelstvo. Toto rozhodnutí je v případě hospodaření kraje pře-
lomové, neboť až do této chvíle kraj hospodařil bez nutnosti čer-
pání úvěru. Půjčka od EIB je první v historii kraje a opraví se za ni 
stovky kilometrů krajských silnic.
Podle hejtmana kraje Vysočina Miloše Vystrčila by rozhodnu-
tí o půjčce by mělo vyřešit vnitřní dluh na krajských komunika-
cích, který převyšuje rozpočtové možnosti kraje. Už v průběhu 
letošního srpna by kraj měl čerpat prvních 150 milionů korun, dal-
ších 350 milionů přijde na účet kraje po rozhodnutí kompetentních 
krajských orgánů v příštím roce. Vzhledem k tomu, že stejný ob-
jem fi nančních prostředků bude kryt i z rozpočtu krajské poklad-
ny, budou do konce roku 2007 opraveny krajské komunikace za 
minimálně jednu miliardu korun, což představuje zhruba 580 km. 
Úvěr musí kraj Vysočina splatit nejpozději do 25 let od data jeho 
čerpání. 
Investice do krajských silnic však rokem 2007 zdaleka nekončí. Jak 
informoval náměstek pro dopravu Václav Kodet, v ozdravném pro-
cesu bude kraj Vysočina pokračovat i v letech 2007–2013.
V tomto období by kraj měl čerpat peníze na opravu silnic II. a III. 
třídy z evropských fondů, což souvisí i s projednáváním regionál-
ního operačního programu kraje Vysočina a Jihomoravského kraje. 
Pokud vyjednávání skončí dobře, pak by měl kraj Vysočina ročně 

získat z fondů EU až 600 milionů. V. Kodet předpokládá, že kraj 
bude schopen přidat dalších zhruba 200 milionů – což představuje 
celkem ročně miliardu směřující na souvislé opravy silnic.

Tabulka: Návrh souvislých oprav v jednotlivých okresech, rok 2006
Poznámka: Výše investic není zcela závislá na počtu opravovaných 
úseků v jednotlivých okresech; je plně závislá na použité technologii 
oprav vozovek, a především na konkrétním technickém stavu opra-

vované komunikace ve správě jednotlivých SÚS.

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

500 milionů pomůže Vysočině opravit silnice

Okres Délka opravova-
ných úseků v km Investice v tis. Kč

Havlíčkův Brod 72 53 700

Jihlava 52 50 700

Pelhřimov 110 41 500

Třebíč 34 63 000

Žďár nad Sázavou 31 91 100

CELKEM 299 300 000

Odbor regionálního rozvoje
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V průběhu I. pololetí 2006 poskytl Krajský úřad kraje Vysočina podle 
zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vy-
branými zvláště chráněnými živočichy (dále jen „zákon o náhradách 
škod“), náhradu škody celkem 43 žadatelům v částce 1 978 868,17 
Kč. Z toho náhrada škody způsobená kormoránem velkým byla po-
skytnuta 7 poškozeným subjektům v částce 1 328 157,17 Kč, náhra-
da škody způsobená vydrou říční byla poskytnuta 36 poškozeným 
v částce 650 711,- Kč. Všechny žádosti byly vyřízeny kladně.
V porovnání s předchozími lety dochází k velkému nárůstu počtu 
žadatelů, a to zejména u škod způsobenou vydrou. Pro představu je 
možné uvést, že v I. pololetí loňského roku bylo žadatelů o náhradu 
škody způsobené vydrou 25 a škoda činila 344 240,- Kč. U kormo-
ránů se počet žadatelů zvýšil z 5 na 7, ale peněžitá částka vyplacená 
poškozeným subjektům se v porovnání s pololetím předchozího roku 
skoro ztrojnásobila. Dle odborníků je předpoklad dalšího nárůstu. 
Tato situace byla blíže popisována v článku v lednu 2006, kde bylo 
zmíněno, že zvyšování počtu žadatelů je způsobeno jednak skuteč-
ností, že populace vydry pokrývá v současné době v České republice 
asi 40 % území, ale také tím, že zákon o náhradách škody je v plat-
nosti již více než 5 let. U kormoránů lze v posledních pěti letech navíc 
pozorovat trend k větší disperzi protahujících ptáků, tj. tendenci k je-
jich častějšímu a početnějšímu výskytu i mimo hlavní rybniční oblas-
ti. Stále více „rybářů“ se dovídá o možnostech získání náhrady škody 
a stále více poškozených tuto možnost využívá. Stát tímto na sebe 
přebírá odpovědnost za škody způsobené vybranými zvláště chráně-
nými živočichy. Na straně druhé je však třeba zdůraznit, že protože 
se jedná o zvláště chráněné živočichy dle přílohy III. Vyhlášky MŽP 
ČR č. 395/1992 Sb. je jakékoliv jejich pronásledování posuzováno 
jako trestná činnost.
V loňském roce si z důvodu výše zmíněné vyšší disperze kormorá-
nů zajistil krajský úřad prostřednictvím ornitologů ČSOP monitoring 

kormoránů velkých na vybraných rybnících své územní působnosti. 
Získal tak informace, které potvrdily či vyvrátily výskyt kormoránů 
v jednotlivých lokalitách. V místech jejich výskytu pak obdržel in-
formace o jejich početních stavech. Tyto informace využil u několika 
žádostí. V případě žádosti jednoho rybářského subjektu si na zákla-
dě těchto informací vyžádal přepracování odborného posudku, a to 
z důvodu rozcházejících se informací o počtu kormoránů na jejich 
rybníce. Po přepracování byla konečná částka škody snížena o nece-
lých 17 000,- Kč.
U vyder se stále setkáváme s tím, že je žádáno o proplacení škody i na 
rybnících, které byly v období předmětné škody vypuštěny. V tomto 
směru spatřuje krajský úřad veliký problém. U rybářských společ-
ností a svazů se totiž stalo běžnou praxí, že je v odborném posudku 
vyčíslována škoda nikoliv na jednotlivé rybníky, ale na lokalitu, zahr-
nující všechny jimi obhospodařované rybníky jako celek. Ačkoliv to 
zákon neřeší, je logické, že přestože je vydra migrující živočich a její 
teritorium je veliké, nelze např. konstatovat, že škoda bude stejná jak 
na 30, tak pouze na 10 napuštěných rybnících. Přestože celý zákon ho-
voří pouze o škodě pravděpodobné, jsme zastánci názoru, že v těchto 
případech se pravděpodobnost ještě více oddaluje skutečnosti. A tak 
se snažíme vlastní iniciativou a v součinnosti se zpracovateli posud-
ků a městskými úřady, které vyhotovují protokoly z místního šetření, 
získávat co nejvíce informací o rybnících v kraji Vysočina a tomuto 
trendu zabránit. 
Bližší informace k počtu vyplácených náhrad škod způsobe-
ných na rybách vydrou říční a kormoránem velkým od 1. 1. 2003
do 30. 6. 2006, příp. postup při vyřizování žádosti, jsou k dispozici na 
adrese www.kr-vysocina > Téma životní prostředí.

 Martina Kratochvílová, odbor životního prostředí
telefon: 564 602 503, e-mail: kratochvilova.m@kr-vysocina.cz

Výše poskytnutých náhrad škod způsobených vybranými 
zvláště chráněnými živočichy v I. pololetí 2006

Odbor školství,
mládeže a sportu

V souvislosti s povinností uvést zápis ve školském rejstříku 
do souladu s novým školským zákonem bylo přistoupeno rov-
něž ke změně právní úpravy názvu právnické osoby, která vy-
konává činnost školy nebo školského zařízení. Odbor školství, 
mládeže a sportu na webových stránkách kraje www. kr-vyso-
cina.cz (Téma > Školství > Adresář škol a školských zařízení) 
aktualizoval všechny změny názvů u právnických osob zřizo-
vaných krajem Vysočina, kde došlo k podstatným změnám od 
1. 7. 2006. Složitější je situace u škol zřizovaných obcemi, kde je 
třeba si kopie rozhodnutí o změnách názvů zapsaných do škol-
ského rejstříku od zřizovatelů nebo ředitelů škol vyžádat. Od-
bor školství, mládeže a sportu připravuje aktualizovaný seznam 
těchto škol k 1. 9. 2006. 

 Vladimír Zelený, odbor školství, mládeže a sportu
telefon: 564 602 275, e-mail: zeleny.v@kr-vysocina.cz

Změna názvu právnických osob 
vykonávajících činnost škol a školských 

zařízení

Termíny jednání Rady kraje Vysočina
Rada kraje č.  24/2006 – 15. srpna 2006
Rada kraje č.  25/2006 – 29. srpna 2006
Rada kraje č.  26/2006 –  5. září 2006
Rada kraje č.  27/2006 – 12. září 2006

Termíny jednání Zastupitelstva kraje Vysočina
Zastupitelstvo kraje č. 7/2006 – 26. září 2006

 Michaela Zpěváková Michaela Zpěváková, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 564 602 125, e-mail: zpevakova.m@kr-vysocina.cz

Informace

SETKÁNÍ SE STAROSTY OBCÍ
Přijměte prosím pozvání na setkání rady kraje se starosty obcí 

kraje Vysočina, které se uskuteční
2. 10. 2006 od 10.00 hod. v sídle kraje Vysočina, Žižkova 57, 

Jihlava, budova B, zasedací místnost B 3.16.

Na setkání s vámi se těší členové rady kraje.
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Zastupitelstvo kraje Vyso-
čina na svém zasedání dne 
20. 6. 2006 schválilo Zásady 
zastupitelstva kraje Vysoči-
na pro poskytování dotací 
z vlastních prostředků kraje 
pro rok 2006 na podporu ší-
ření vysokorychlostního in-
ternetu v knihovnách kraje 
Vysočina. 
Dotace bude poskytnuta ve-
řejným knihovnám evidova-
ným dle zákona č. 257/2001 
Sb., o knihovnách a podmín-
kách provozování veřejných 
knihovnických a informač-
ních služeb. Zaměřena je pře-
devším na ty knihovny, které 
žádaly o připojení z Projektu 
internetizace knihoven (dále 
jen PIK), tato žádost jim byla 
schválena a nyní jsou povinny 
zajistit z vlastních prostřed-
ků hardware (dle průzkumu 
z března 2006 se jedná o 44 
knihoven); dále knihovny, jež 
jsou připojeny prostřednic-
tvím obecní/metropolitní sítě 
a nejsou dosud vybaveny po-
čítačem (13 knihoven); a na 
knihovny, které hodlaly po-
dat žádost do PIKu (uzávěrka 
15. 6. 2006), a budou tak rov-
něž povinny zajistit potřeb-
ný hardware (32 knihoven) 
– z výše uvedeného vyplý-
vá, že dotace není určena 
knihovnám, jež jsou již vyba-
vené počítačem umožňujícím 
přístup na internet.
Výše poskytnuté dotace na 
jeden projekt bude činit max. 
18 000,- Kč. Předmět dotace 
musí být realizován (poří-
zen) v kalendářním roce, ve 
kterém je dotace poskytnu-
ta, a to následně po podpisu 
smlouvy o poskytnutí dota-
ce. Z poskytnuté dotace bude 
možné hradit pouze poříze-
ní PC stanice nebo noteboo-
ku pro potřeby zřízení místa 

s veřejně přístupným inter-
netem.
Dotace z rozpočtu kraje je 
poskytována na základě žá-
dosti předložené kraji Vy-
sočina v závazné formě na 
formuláři uvedeném v přílo-
ze č. 1 Zásad; o formulář je 
také možné požádat na odbo-
ru informatiky u M. Rojkové. 
Žádosti se budou předkládat 
v jednom písemném vyhoto-
vení na adresu: Krajský úřad 
kraje Vysočina, odbor infor-
matiky, Žižkova 57, Jihlava, 
PSČ 587 33 v uzavřené obál-
ce označené nápisem „Žádost 
– internet v knihovnách. Ne-
otvírat“. 
Do dotačního řízení kra-
je Vysočina budou zařazeny 
řádně podané žádosti zpra-
cované na správném formulá-
ři a podané nejpozději do 31. 
8. 2006 včetně (přičemž roz-
hodující je datum poštovního 
razítka nebo podatelny KrÚ).
O poskytnutí dotace rozhod-
ne Zastupitelstvo kraje v sou-
ladu s § 36 odst. 1 písm. d) 
zákona č. 129/200 Sb., o kra-
jích. Na základě usnesení 
zastupitelstva uzavře kraj 
Vysočina s žadateli smlouvu 
o poskytnutí dotace. Dotace 
bude poskytnuta zpětně po 
ukončení realizace předmětu 
dotace na základě závěrečné 
zprávy a předložených kopií 
účetních dokladů o celkové 
pořizovací ceně včetně do-
kladů o úhradě. Závěrečná 
zpráva bude předložena na 
odbor informatiky do 30 dnů 
od ukončení realizace, nej-
později však do 30. listopa-
du 2006.

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

Dotace na podporu šíření 
vysokorychlostního internetu
v knihovnách kraje Vysočina

Obci Mladoňovice na Třebíčsku 
bude letos udělena cena Vesni-
ce Vysočiny. Rozhodlo o tom 
Zastupitelstvo kraje Vysočina. 
Slavnostní předání to-
hoto ocenění proběhne 
30. srpna 2006 právě 
v oceněných Mladoňo-
vicích v rámci vyhod-
nocení krajského kola soutěže 
Vesnice roku. Stejně jako před-
chozí držitelé získá obec právo 

nakládat s ochrannou značkou 
Vesnice Vysočiny. Hejtman kra-
je Vysočina Miloš Vystrčil pře-
dá jménem krajských zastupitelů 

i fi nanční dar ve výši 
100 000 Kč. 
Cenu Vesnice Vysoči-
ny již v minulosti zís-
kaly obce: Dukovany, 

Častrov, Libice nad Doubravou, 
Vilémov, Radostín a Jakubov 
u Moravských Budějovic.

Mladoňovice dostanou 
cenu Vesnice Vysočiny

   Informační dopravní značka připomíná všem návštěvníkům obce, že právě vstu-
pují na území oceněné titulem Vesnice Vysočiny. Na fotografi i je informační značka 
obce Vilémov, která titul Vesnice Vysočiny získala za rok 2003. V následujícím roce 
Vysočinu skvěle reprezentovala i za hranicemi České republiky.

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

Dne 24. července 2006 vydal 
hejtman kraje Vysočina Roz-
hodnutí o vyhlášení období dé-
letrvajícího nadměrného sucha 
na celém území kraje, ve smyslu 
§ 5 odst. 1 nařízení kraje Vyso-
čina č. 3/2003, kterým se stano-
vují podmínky k zabezpečení 
požární ochrany v době zvýše-
ného nebezpečí vzniku požárů 
Toto opatření přijal hejtman 
kraje na základě doporučení 
odborných orgánů kraje, a to 

hasičského záchranného sboru 
kraje, odboru lesního, vodní-
ho hospodářství a zemědělství 
krajského úřadu, odboru život-
ního prostředí krajského úřadu 
a odboru sekretariátu hejtmana 
krajského úřadu.
Vzájemná shoda všech dotče-
ných orgánů byla logickým 
vyústěním skutečnosti, že sou-
časná klimatická situace na Vy-
sočině se vyznačuje vysokými 
teplotami s minimálním výsky-

Neobvyklá sucha – nebezpečí 
požárů

Odbor informatiky
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Usnesení 0251/04/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje navržený program 
jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 20. 6. 2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0252/04/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje volí Simonu Kafoňkovou Usnesení 0252/04/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje volí Simonu Kafoňkovou Usnesení 0252/04/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje volí
a Jaroslava Poborského ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 4/
2006.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 20. 6. 2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0253/04/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí zprávu 
o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje, termín: 20. 6. 2006
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0254/04/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci Usnesení 0254/04/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci Usnesení 0254/04/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: krajský úřad, termín: 20. 6. 2006
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0255/04/2006/ZK – V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně Usnesení 0255/04/2006/ZK – V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně Usnesení 0255/04/2006/ZK
osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vy-
sočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 záko-
na č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), pro oprávněné osoby k dispozici na 
Krajském úřadu kraje Vysočina.

odpovědnost: OSH, OSŘKŽÚ (personální oddělení), termín: 20. 6. 2006
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0256/04/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje o odměnách pro 
předsedy, místopředsedy a členy výborů zastupitelstva kraje za období 1. 12. 
2005–31. 5. 2006 dle materiálu ZK-04-2006-05, př. 1 a odměnách pro předsedy, 
místopředsedy a členy komisí rady kraje za období 1. 12. 2005–31. 5. 2006 dle ma-
teriálu ZK-04-2006-05, př. 2upr1.
odpovědnost: OSH, OSŘKŽÚ (personální oddělení), termín: 20. 6. 2006
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0257/04/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje zásady Zastupitel-
stva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina na požární 
ochranu na rok 2006 – Příspěvek na akceschopnost Jednotek požární ochrany obcí 
dle materiálu ZK-04-2006-06, př. 1 ■ rozhoduje v souladu s ustanovením § 36 
písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, poskytnout příspěvek 
v celkové výši 4 390 000,- Kč (kapitola Požární ochrana a IZS, § 5512) za účelem 
rozvoje akceschopnosti jednotek sdružení dobrovolných hasičů obcí zařazených do 
plošného pokrytí kraje Vysočina, schváleného MV GŘ HZS ČR včetně jeho aktua-
lizace pro rok 2006 dle materiálu ZK-04-2006-06, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor, termín: 30. 9. 
2006
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 0258/04/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje o spolupráci na 
Dolnorakouské zemské výstavě 2009 mezi spolkovou zemí Dolní Rakousko, kra-

Dne 21. července 2006 byla 
rozeslána částka 116 Sbírky 
zákonů, kde pod č. 369 bylo 
zveřejněno rozhodnutí prezi-
denta republiky o vyhlášení 
voleb do Senátu Parlamentu 
České republiky a do zastupi-
telstev obcí. Tímto dnem byly 
volby vyhlášeny. Volby do za-
stupitelstev obcí a 1/3 Senátu 
Parlamentu České republiky 
proběhnou ve dnech 20. a 21. 
října 2006 a v případě konání 
II. kola voleb do Senátu Par-
lamentu České republiky, pro-
běhne toto ve dnech 21. a 28. 
října 2006.
V souvislosti s konáním voleb 
do zastupitelstev obcí se oddě-
lení správních činností setkává 
např. s dotazem, kolik kandidá-
tů se uvede na kandidátní listi-
ně, pokud se v obci bude volit 

7 a méně členů zastupitelstva 
obce, tj. 7, 6 a 5 členů zastupi-
telstva obce. Tato problematika 
je upravena v § 22 odst. 2 záko-
na č. 491/2001 Sb., o volbách do 
zastupitelstev obcí a o změně 
některých zákonů, v platném 
znění (dále jen „zákon o vol-
bách“), kde se říká, že volební 
strana může na kandidátní lis-
tině uvést tolik kandidátů, ko-
lik činí počet členů volených 
do příslušného zastupitelstva 
obce. V obcích, kde se má vo-
lit 7 a méně členů zastupitelstva 
obce, může volební strana na 
kandidátní listině uvést nejvýše 
tolik kandidátů, kolik činí po-
čet členů volených do příslušné-
ho zastupitelstva obce zvýšený 
o jednu třetinu a zaokrouhlený 
na celé číslo dolů. Znamená to 
tedy, že pokud bude voleno sed-

mičlenné zastupitelstvo obce, 
volební strana může na kandi-
dátní listině uvést 9 kandidátů; 
pokud šestičlenné, pak 8 kandi-
dátů; a pokud pětičlenné, tak 6 
kandidátů.
Dotazy směřují i na vzory kan-
didátních listin a prohlášení 
kandidáta, které je možné vy-
hledat ve vyhlášce č. 59/2002 
Sb., o provedení některých 
ustanovení zákona o volbách 
– konkrétně se jedná o vzor 6 
a o přílohu ke vzoru 6.
Registraci kandidátních listin 
pro volby do zastupitelstev obcí 
budou zajišťovat tzv. registrační 
úřady, jimiž jsou podle § 12 zá-
kona o volbách všechny pově-
řené obecní úřady, které budou 
projednávat a registrovat kandi-
dátní listiny pro volby do zastu-
pitelstev obcí, náležejících do 

jejich správního obvodu, s vý-
jimkou obcí, kde působí obecní 
úřady, kde byly zřízeny alespoň 
dva odbory. Tyto úřady budou 
registrovat pouze kandidátní 
listiny pro volby do „svého“za-
stupitelstva obce. Seznam regis-
tračních úřadů za kraj Vysočina 
je možno najít na webových 
stránkách www.kr-vysocina.cz 
> Metodická pomoc obcím > 
Volby 2006 > Volby do zastupi-
telstev obcí. Zde jsou zveřejně-
na a budou i dále zveřejňována 
sdělení krajského úřadu k vol-
bám, stanoviska MV a další 
materiály, týkající se voleb do 
zastupitelstev obcí.

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

Volby do zastupitelstev obcí

Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva kraje
č. 4/2006 konaného dne 20. 6. 2006 

tem srážek, a tím se zvyšující 
pravděpodobností výskytu po-
žárů. Prognózy a hydrometeo-
rologická předpověď Českého 
hydrometeorologického ústavu 
předpovídají další horké a su-
ché dny zatím do konce měsíce 
července.

Pro všechny občany kraje Vy-
sočina platí až do odvolání zá-
kaz spalování hořlavých látek 
na volném prostranství a roz-
dělávání ohňů ve volné pří-
rodě.
Tento zákaz byl přijat jako pre-
ventivní apel na občany a orga-

nizace v kraji, aby si uvědomily 
výjimečnost nezvykle horkého 
léta a svým zodpovědným cho-
váním a dodržováním pravidel 
požární ochrany napomoh-
li k ochraně životů a majetku 
obyvatel Vysočiny. 
Opatření bude odvoláno, jak-

mile dojde ke změně klima-
tických podmínek a zmenšení 
požárního rizika v kraji.

 Jan Murárik, odbor sekre-
tariátu hejtmana
telefon: 564 602 131, e-mail: 
murarik.j@kr-vysocina.cz
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jem Vysočina, městem Horn, regionem Raabs a městem Telč dle smlouvy o spolu-
práci ZK-04-2006-07 př. 1.
odpovědnost: OSH, termín: 30. září 2006
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0259/04/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí „Zprávu Usnesení 0259/04/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí „Zprávu Usnesení 0259/04/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
o čerpání rozpočtu kraje v období leden–duben 2006“ dle materiálu ZK-04-2006-
08, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický, termín: červen 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0260/04/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ rozpočtový vý-
hled kraje Vysočina na období 2007 až 2009 týkající se běžného rozpočtového 
hospodaření dle materiálu ZK-04-2006-09, př. 1 ■ rozpočtový výhled projektů 
a grantových schémat spolufinancovaných z prostředků Evropské unie dle mate-
riálu ZK-04-2006-09, př. 2 ■ souhrnný rozpočtový výhled, který obsahuje součet 
údajů za rozpočet a evropské projekty dle materiálu ZK-04-2006-09, př. 3.
odpovědnost: rada kraje, termín: červen 2006
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0261/04/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ záměr kraje Vy-
sočina na čerpání bankovního úvěru ve výši 500 mil. Kč na provádění souvislých 
oprav silnic II. a III. třídy v havarijním a nevyhovujícím stavu prováděných jed-
notlivými organizacemi SÚS v celkovém finančním objemu 1 mld. Kč ■ úvěrující 
bankovní ústav – Evropskou investiční banku.
odpovědnost: rada kraje, termín: červen 2006
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0262/04/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje souhlasí s celoročním hospo-Usnesení 0262/04/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje souhlasí s celoročním hospo-Usnesení 0262/04/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje souhlasí
dařením kraje Vysočina za rok 2005 bez výhrad a schvaluje Závěrečný účet kraje 
Vysočina za rok 2005 včetně návrhu na rozdělení zůstatku přebytku hospodaření 
dle materiálu ZK-04-2006-11, př. 1.
odpovědnost: rada kraje, termín: 20. 6. 2006
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0263/04/2006/ZK – V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně Usnesení 0263/04/2006/ZK – V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně Usnesení 0263/04/2006/ZK
osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vy-
sočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 záko-
na č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), pro oprávněné osoby k dispozici na 
Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 8. 2006
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0264/04/2006/ZK – V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně Usnesení 0264/04/2006/ZK – V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně Usnesení 0264/04/2006/ZK
osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vy-
sočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 záko-
na č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), pro oprávněné osoby k dispozici na 
Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 8. 2006
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0265/04/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje prodat pozemek 
par. č. st. 1623 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 7 m² v k. ú. a obci Světlá nad 
Sázavou z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem 
Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, za celkovou cenu 770,- Kč ■ schvaluje do-
datek č. 110 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu 
ZK-04-2006-14, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 9. 2006
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0266/04/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje prodat pozemek 
par. č. st. 745/7 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 68 m² v k. ú. a obci Ledeč 
nad Sázavou z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví „BOBEK-OBCHOD, s. r. 
o.“ se sídlem Ledeč nad Sázavou, Podolí 47, PSČ 584 01, za celkovou cenu 6 800,- 
Kč ■ schvaluje Dodatek č. 111 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův 
Brod dle materiálu ZK-04-2006-15, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 9. 2006
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0267/04/2006/ZK – V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně Usnesení 0267/04/2006/ZK – V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně Usnesení 0267/04/2006/ZK
osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vy-
sočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 záko-
na č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), pro oprávněné osoby k dispozici na 
Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 9. 2006
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0268/04/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje prodat pozemek 
par. č. st. 86 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 68 m² v k. ú. Sloupno u Chotě-
boře a obci Sloupno z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví M – SILNICE, a. s., 

se sídlem Pardubice, Husova 1697, za celkovou cenu 2 380,- Kč ■ schvaluje do-
datek č. 113 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu 
ZK-04-2006-17, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 9. 2006
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0269/04/2006/ZK – V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně snesení 0269/04/2006/ZK – V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně snesení 0269/04/2006/ZK
osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vy-
sočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 záko-
na č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), pro oprávněné osoby k dispozici na 
Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: září 2006
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0270/04/2006/ZK – V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně Usnesení 0270/04/2006/ZK – V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně Usnesení 0270/04/2006/ZK
osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vy-
sočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 záko-
na 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 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0271/04/2006/ZK – V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně Usnesení 0271/04/2006/ZK – V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně Usnesení 0271/04/2006/ZK
osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vy-
sočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 záko-
na č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), pro oprávněné osoby k dispozici na 
Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 8. 2006
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0272/04/2006/ZK – V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně Usnesení 0272/04/2006/ZK – V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně Usnesení 0272/04/2006/ZK
osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vy-
sočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 záko-
na č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), pro oprávněné osoby k dispozici na 
Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 8. 2006
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0273/04/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje darovat pozemek 
par. č. 511/5 – ostatní plocha, silnice o výměře 37 m² v k. ú. Řemenov a obci Oleš-
ná z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Olešná a ■ schvaluje dodatek 
č. 138 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-04-
2006-22, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 8. 2006
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0274/04/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ darovat díl 
„b“ pozemku par. č. 1792 – ost. pl., silnice o výměře 128 m² v k. ú. a obci Víceni-
ce u Náměště nad Oslavou vytvořeného geometrickým plánem č. 195-6289/2002 
z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Vícenice u Náměště nad Oslavou 
■ přijmout dar dílu „g“ pozemku par. č. 19 – ost. pl., ost. kom. o výměře 404 m² 
a dílu „d“ pozemku par. č. 510/1 – ost. pl., ost. kom. o výměře 232 m² v k. ú. a obci 
Vícenice u Náměště nad Oslavou vytvořených geometrickým plánem č. 195-6289/
2002 z vlastnictví obce Vícenice u Náměště nad Oslavou do vlastnictví kraje Vy-
sočina a schvaluje ■ dodatek č. 139 Zřizovací listiny Správy a údržby silnice Tře-
bíč dle materiálu ZK-04-2006-23, př. 1 ■ dodatek č. 140 Zřizovací listiny Správy 
a údržby silnice Třebíč dle materiálu ZK-04-2006-23, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: září 2006
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0275/04/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ darovat geo-
metrickým plánem č. 193-0469/2005 ze dne 15. 11. 2005 zaměřené pozemky par. 
č. 2117/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 46 m², par. č. 2117/4 ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výměře 14 m², par. č. 2117/5 ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 196 m², par. č. 2117/6 ostatní plocha, ostatní komunikace 
o výměře 28 m², par. č. 2117/7 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 7 m², 
par. č. 2153 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3 m² a par. č. 2154 ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výměře 4 m² v k. ú. a obci Budkov z vlastnictví kra-
je Vysočina do vlastnictví obce Budkov ■ přijmout dar pozemku par. č. 2125/32 
ostatní plocha, silnice o výměře 3 m² zaměřeného geometrickým plánem č. 193-
0469/2005 ze dne 15. 11. 2005 od obce Budkov do vlastnictví kraje Vysočina ■ 
schvaluje ■ dodatek č. 141 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle ma-
teriálu ZK-04-2006-24, př. 1 ■ dodatek č. 3 Zřizovací listiny Dětského domova, 
Budkov 1 dle materiálu ZK-04-2006-24, př. 2 ■ dodatek č. 142 Zřizovací listiny 
Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-04-2006-24, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: říjen 2006
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0276/04/2006/ZK – V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně Usnesení 0276/04/2006/ZK – V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně Usnesení 0276/04/2006/ZK
osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vy-
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sočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 záko-
na č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), pro oprávněné osoby k dispozici na 
Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 8. 2006
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0277/04/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje bezúplatně nabýt 
pozemek par. č. 693/14 – ostatní plocha, silnice o výměře 653 m² v k. ú a obci Ru-
dolec od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví 
kraje Vysočina a ■ schvaluje dodatek č. 170 Zřizovací listiny Správy a údržby sil-
nic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-04-2006-27, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 2007
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0278/04/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje bezúplatně nabýt 
stavební objekty SO 101 – stavení úpravy na paprsku silnic II/354 a III/35314, SO 
102 – přeložka silnice II/360, SO 201 – zárubní zeď a SO 301 – silniční kanaliza-
ce v pozemcích, na kterých se nacházejí části silnic II/360, II/354 a III/35314 vy-
budovaných v rámci stavby „I/19 – Nové Město na Moravě, okružní křižovatka“ 
z vlastnictví České republiky – Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví kraje 
Vysočina v termínu do tří měsíců od výzvy k převzetí.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 2008
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0279/04/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje bezúplatně nabýt 
pozemky dle materiálu ZK-04-2006-29, př. 1 z vlastnictví České republiky a pří-
slušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0280/04/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje změnu usnesení č. 
0022/01/2006/ZK tak, že v materiálu ZK-01-2006-16, př. 1 se text: ■ „výměra po-
zemku par. č. 6005 – ostatní plocha, silnice v k. ú. a obci Jihlava se snižuje z pů-
vodních 12 209 m² na výměru 12 178 m². Účetní hodnota pozemku po snížení jeho 
výměry tak činí 2 131 150,- Kč“ ■ nahrazuje novým textem: ■ „Ze správy se vy-
jímá pozemek par. č. 6005/2 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 9 m², pozemek 
par. č. 6005/3 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 14 m² a pozemek par. č. 6005/
4 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 8 m² vše v k. ú. a obci Jihlava, v celkové 
účetní hodnotě 5 425,- Kč“.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: červenec 2006
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0281/04/2006/ZK – V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vy-
sočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 záko-
na č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), pro oprávněné osoby k dispozici na 
Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: září 2006
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0282/04/2006/ZK – V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně Usnesení 0282/04/2006/ZK – V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně Usnesení 0282/04/2006/ZK
osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vy-
sočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 záko-
na č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), pro oprávněné osoby k dispozici na 
Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 20. 6. 2006
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0283/04/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje darovat budovu č. Usnesení 0283/04/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje darovat budovu č. Usnesení 0283/04/2006/ZK
p. 468 stojící na pozemku st. par. č. 2591, pozemek st. par. č. 2591 – zastavěná plo-
cha a nádvoří o výměře 570 m² a pozemek par. č. 1464/2 – ost. plocha, manipulač-
ní plocha o výměře 344 m² v k. ú. a obci Humpolec z vlastnictví kraje Vysočina 
do vlastnictví České zemědělské univerzity v Praze ■ schvaluje dodatek č. 9 Zři-
zovací listiny Střední odborné školy a Středního odborného učiliště zemědělské-
ho a technického a Učiliště, Humpolec (od 1. 7. 2006 s názvem Česká zemědělská 
akademie v Humpolci, střední škola) dle materiálu ZK-04-2006-34, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: září 2006
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0284/04/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje darovat budovu 
č. p. 4686 – ostatní stavební objekt, stojící na pozemku par. č. 3777/2 v k. ú. a obci 
Jihlava, do vlastnictví církevní organizace Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaro-
še 9/1928, 602 00 Brno, IČ 44990260, se současným zřízením předkupního práva 
pro dárce za 1,- Kč + hodnotu technického zhodnocení objektu ■ schvaluje doda-
tek č. 7 Zřizovací listiny Integrované střední školy stavební a Učiliště, Jihlava (po 
1. 7. 2006 s názvem Střední škola stavební Jihlava), dle materiálu ZK-04-2006-35, 
př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 2006
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0285/04/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje prodat pozemky 
par. č. 439/20 – ost. plocha, man. plocha o výměře 234 m² a par. č. 439/21 – ost. 
plocha, man. plocha o výměře 100 m², oddělené GP č. 2442-159/2006 z pozemku 
par. č. 439/4 v k.ú. a obci Humpolec do vlastnictví společnosti KOPY TRUCK, s. 
r. o., Okružní 1628, Humpolec, za 70 140,- Kč s tím, že žadatel poskytne Střední 
odborné škole, Střednímu odbornému učilišti zemědělskému a technickému a Uči-
liště, Humpolec, věcný dar dvousloupové zdviže typ W300S v pořizovací hodno-
tě 72 000,- Kč ■ schvaluje dodatek č. 10 Zřizovací listiny Střední odborné školy 
a Středního odborného učiliště zemědělského a technického a Učiliště, Humpolec 
(od 1. 7. 2006 s názvem Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola) dle 
materiálu ZK-04-2006-36, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: srpen 2006
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0286/04/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje zamítnout žádost 
Lesní společnosti Ledeč nad Sázavou, a. s., se sídlem Ledeč nad Sázavou, Hrnčíře 
2, PSČ 584 01, o prodej částí pozemků par. č. 4371/1 a par. č. 4371/2 v k. ú. a ob-
ci Jihlava.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: červenec 2006
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0287/04/2006/ZK – V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně Usnesení 0287/04/2006/ZK – V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně Usnesení 0287/04/2006/ZK
osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vy-
sočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 záko-
na č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), pro oprávněné osoby k dispozici na 
Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 8. 2006
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdrželi se 3.

Usnesení 0288/04/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ přijmout dar 
pozemků od obce Kostelec dle materiálu ZK-04-2006-33, př. 1 ■ koupit pozemky 
zastavěné stavbou silnice II/406 Dvorce–Telč v rozsahu a za podmínek dle mate-
riálu ZK-04-2006-33, př. 2 ■ darovat pozemky v rozsahu a do vlastnictví obcí dle 
materiálu ZK-04-2006-33, př. 3 ■ darovat stavbu objektu SO 500/301 odvodnění 
křižovatky silnice II/406 s ulicí Hodickou v Třešti do vlastnictví města Třešť ■ da-
rovat části silnice II/406 včetně mostu ev. č. 406-004, vozovky a příslušenství na 
pozemcích par. č. 4572/2, par. č. 4572/3, par. č. 4573/2, par. č. 4573/3 v k. ú. Třešť 
do vlastnictví města Třešť, části silnice II/406 včetně vozovky a příslušenství na 
pozemcích par. č. 1811/13 a par. č. 1810/3 v k. ú. Kostelec u Jihlavy do vlastnictví 
obce Kostelec a části silnice II/406 včetně vozovky a příslušenství na pozemcích 
par. č. 2742/7, par. č. 2772/1, par. č. 2742/6, par. č. 2742/5 a par. č. 2742/4 v k. ú. Ho-
dice do vlastnictví obce Hodice.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0289/04/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt nemovitý 
majetek tvořící areál Kasáren Otakara Jaroše v Jihlavě v rozsahu a za podmínek 
darovací smlouvy mezi Ministerstvem obrany České republiky a krajem Vysočina 
dle materiálu ZK-04-2006-38, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 8. 2006
Usnesení bylo přijato 28 hlasy, proti 2, zdrželo se 5.

Usnesení 0290/04/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Dodatek č. 2 Zřizo-
vací listiny Domova důchodců Třebíč-Koutkova, příspěvkové organizace, dle ma-
teriálu ZK-04-2006-39, př. 1 se změnou názvu příspěvkové organizace na „Domov 
pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova, příspěvková organizace“ a vydává roz-
hodnutí o sloučení Domova důchodců Třebíč-Kubešova, příspěvkové organizace, 
s Domovem pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova, příspěvkovou organizací, dle 
materiálu ZK-04-2006-39, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Domov důchodců Třebíč-Ku-
bešova, příspěvková organizace, a Domov důchodců Třebíč-Koutkova, příspěvko-
vá organizace, termín: 30. 6. 2006
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0291/04/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje schválit Dodatek č. 
1 Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací z vlastních prostřed-
ků kraje pro rok 2006 na podporu nestátních neziskových organizací a obcí po-
skytujících sociální služby uvedený v materiálu ZK-04-2006-40, př. 1 a rozhoduje 
o poskytnutí dotací dle materiálu ZK-04-2006-40, př. 3.
odpovědnost: OSVZ, termín: 15. 7. 2006
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0292/04/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje o poskytnutí do-
tace Hospicovému hnutí Vysočina v roce 2006 ve výši 230 000,- Kč na realizaci 
pilotního projektu „rodinného pokoje“ v roce 2006 schvaluje ■ zvýšení výdajové 
části rozpočtu kraje na kapitole Sociální věci § 4319 – Ostatní sociální péče a po-
moc zdravotně postiženým (kromě ústavní), položka 5222 – Neinvestiční dotace 
občanským sdružením o částku 230 000,- Kč pro Hospicové hnutí Vysočina na po-
skytnutí dotace na realizaci pilotního projektu „rodinného pokoje“ v roce 2006 při 
současném snížení kapitoly Rezerva rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde 
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nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva, o stejnou částku 230 000,- Kč ■
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-04-2006-41, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, termín: 20. 6. 2006
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0293/04/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje poskytnutí dotací 
obcím dle materiálu ZK-04-2006-42, př. 1 za účelem uvedeným v „Zásadách pro 
poskytování dotací na dětská dopravní hřiště č. 03/06“ v celkové výši 1 566 975,- 
Kč z prostředků kapitoly Doprava, § 2223 Bezpečnost silničního provozu.
odpovědnost: ODSH, OE, termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0294/04/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Zásady Zastupitel-Usnesení 0294/04/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Zásady Zastupitel-Usnesení 0294/04/2006/ZK
stva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v le-
sích v kraji Vysočina pro období 2007–2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu 
kontroly jejich využití, dle materiálů ZK-04-2006-43, př. 1upr1 a ZK-04-2006-43, 
př. 2.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, termín: tr-
vale
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0295/04/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout fi-
nanční příspěvky v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro po-
skytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje Vysočina 
a způsobu kontroly jejich využití dle materiálu ZK-04-2006-44, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický 
odbor, termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0296/04/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Zásady Zastupitel-
stva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství 
v kraji Vysočina pro období 2007–2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kon-
troly jejich využití dle materiálu ZK-04-2006-45, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, termín: tr-
vale
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0297/04/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje souhlasí s návrhem na pod-Usnesení 0297/04/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje souhlasí s návrhem na pod-Usnesení 0297/04/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje souhlasí
poru šíření vysokorychlostního internetu v knihovnách v roce 2006 dle materiálu 
ZK-04-2006-46 a schvaluje ■ Zásady pro poskytnutí dotací na šíření vysokorych-
lostního internetu v knihovnách dle materiálu ZK-04-2006-46, př. 3 ■ povýšení 
kapitoly Informatika § 3314 Činnosti knihovnické o částku 1 602 tis. Kč snížením 
kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifi-
kovaná rezerva, o částku 1 602 tis. Kč za účelem zajištění zdrojů na podporu šíření 
veřejného internetu v obecních knihovnách v roce 2006.
odpovědnost: odbor informatiky, ekonomický odbor, termín: srpen 2006
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0298/04/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ seznam akcí do-
poručených k podpoře dle materiálu ZK-04-2006-47, př. 3 ■ seznam akcí nedopo-
ručených k podpoře dle materiálu ZK-04-2006-47, př. 4 rozhoduje ■ poskytnout 
podporu ve výši uvedené v materiálu ZK-04-2006-47, př. 3, příjemcům podpo-
ry uvedeným v materiálu ZK-04-2006-47, př. 3, na realizaci akcí doporučených 
k podpoře uvedených v materiálu ZK-04-2006-47, př. 3 ■ neposkytnout podporu 
ve výši uvedené v materiálu ZK-04-2006-47, př. 4, příjemcům podpory uvedeným 
v materiálu ZK-04-2006-47, př. 4, na realizaci akcí nedoporučených k podpoře 
uvedených v materiálu ZK-04-2006-47, př. 4, a ■ pověřuje Odbor regionálního 
rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina další administrací grantového schématu.
odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina, ter-
mín: 20. červen 2006
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0299/04/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí předložení Usnesení 0299/04/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí předložení Usnesení 0299/04/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
Žádosti o projekt „Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity 
při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina II“ na Sekretariát Regionální 
rady regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod dle materiálů ZK-04-2006-48, př. 
1, ZK-04-2006-48, př. 2, ZK-04-2006-48, př. 3, a schvaluje ■ závazek kraje Vyso-
čina ke spolufinancování projektu „Budování rozvojového partnerství za účelem 
posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina II“ v letech 
2006 až 2007 částkou 587 500,- Kč (12,5 % uznatelných nákladů) dle materiálu 
ZK-04-2006-48, př. 1 ■ převod finančních prostředků ve výši max. 4 700 tis. Kč 
z Fondu strategických rezerv na nově zřízený bankovní účet s tím, že finanční pro-
středky budou převáděny na bankovní účet průběžně dle potřeb čerpání finanč-
ních prostředků.
odpovědnost: ORR, termín: 30. 6. 2006
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0300/04/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje nominuje 8 členů Výboru 
Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod z řad členů Zastupitelstva kraje 
Vysočina: Miloš Vystrčil, Martina Matějková, Pavel Hájek, Václav Kodet, Miro-

slav Houška, Marie Černá, Jiří Vlach, Vladimír Novotný ■ bere na vědomí ma-bere na vědomí ma-bere na vědomí
teriál ZK-04-2006-49, př. 1.
odpovědnost: ORR, EO, SRR, termín: červen/červenec 2006
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0301/04/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje změnu účelu po-
užití dotace poskytnuté v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny usnesením 
Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0129/02/2006/ZK ze dne 28. 3. 2006 obci Radoti-
ce, a to tak, že původní účel použití „Rekonstrukce chodníku a místní komunika-
ce“ se mění na nový účel použití „Protipovodňová ochrana v obci“.
odpovědnost: ORR, termín: 20. 6. 2006
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0302/04/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ „Zásady Zastu-
pitelstva kraje na podporu turistických informačních center v kraji Vysočina“ na 
zkvalitnění informačních služeb dle materiálu ZK-04-2006-51, př. 1; ■ převod fi-
nančních prostředků z kapitoly Rezerva a rozvoj kraje na kapitolu Regionální roz-
voj ve výši max. 3 000 tis. Kč, z toho v roce 2006 ve výši max. 500 tis. Kč.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický, termín: 20. 6. 
2006
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0303/04/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje ruší Usnesení č. 0126/02/Usnesení 0303/04/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje ruší Usnesení č. 0126/02/Usnesení 0303/04/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje ruší
2006/ZK schvaluje ■ příslib na financování projektu „Zkvalitnění propagace tu-
ristického potenciálu kraje Vysočina“ dle materiálu ZK-04-2006-52, př. 1 ■ pře-
vod 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 tis. Kč, zbývající část ve výši 1 411 tis. Kč 
bude na účet převedena v roce 2007.
odpovědnost: ORR, OE, termín: 20. 6. 2006
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0304/04/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje o poskytnutí dota-
ce Krajskému sdružení ČSTV, Evžena Rošického 6, Jihlava, ve výši 100 000,- Kč 
pro Krajský šachový svaz Vysočina na podporu projektu Šachové centrum talen-
tované mládeže Vysočiny a ■ schvaluje povýšení kapitoly Školství, § 3419 Ostatní 
tělovýchovná činnost, o částku 100 000,- Kč snížením kapitoly Rezerva a rozvoj 
kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezer-
va, o tuto částku.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín: 30. 
června 2006
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0305/04/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení Usnesení 0305/04/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení Usnesení 0305/04/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
účelových prostředků Základní škole Havlíčkův Brod, Nuselská 3240, ve výši 
53 430,- Kč na realizaci projektu Pilotní ověřování školních vzdělávacích progra-
mů na 1. stupni vybraných základních škol – PILOT 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín: čer-
ven 2006
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0306/04/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení Usnesení 0306/04/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení Usnesení 0306/04/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
účelových prostředků na rozšíření učebních plánů o 1 hodinu týdně – projekt HO-
DINA právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které 
zřizuje kraj, ve výši 64 390,- Kč dle materiálu ZK-04-2006-56, př. 1 a právnickým 
osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce, ve 
výši 1 116 893,- Kč dle materiálu ZK-04-2006-56, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín: čer-
ven 2006
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0307/04/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení Usnesení 0307/04/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení Usnesení 0307/04/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
účelových prostředků Základní škole Havlíčkův Brod, Nuselská 3240, ve výši 
57 540,- Kč na realizaci projektu Pilotní ověřování školních vzdělávacích progra-
mů na 2. stupni vybraných základních škol – PILOT Z.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín: čer-
ven 2006
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0308/04/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje o ukončení vý-
konu činnosti školského zařízení Středisko pro volný čas dětí a mládeže, jehož 
činnost vykonává právnická osoba s názvem Domov mládeže, Jihlava, Žižkova 
58/1347, ke dni 30. 6. 2006 a schvaluje ■ změnu názvu právnické osoby Domov 
mládeže, Jihlava, Žižkova 58/1347, na Domov mládeže a Školní jídelna Jihlava ■
změnu čl. I. bod 1. dodatku č. 3 zřizovací listiny Domova mládeže, Jihlava, Žižkova 
58/1347 schváleného zastupitelstvem kraje dne 28. 3. 2006 Usnesením č. 0145/02/
206/ZK dle materiálu ZK-04-2006-58, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: 14. 7. 2006
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0309/04/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje změnu čl. I. bod 1. 
dodatku č. 5 zřizovací listiny Vyšší odborné školy, Vyšší zdravotnické školy, Střed-
ní odborné školy zemědělské a ekonomické a Střední zdravotnické školy, Třebíč, 
Žižkova 505, schváleného zastupitelstvem kraje dne 28. 3. 2006 Usnesením č. 
0145/02/206/ZK dle materiálu ZK-04-2006-59, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: 14. 7. 2006
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0310/04/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatky zřizova-
cích listin příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina dle materiálu 
ZK-04-2006-60, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: 20. 7. 2006
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0311/04/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje ruší Usnesení č. 0450/Usnesení 0311/04/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje ruší Usnesení č. 0450/Usnesení 0311/04/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje ruší
07/2005/ZK v části týkající se výše poskytnutých prostředků projektům reg. č. 
CZ.04.1.03/3.3.10.1/0016, CZ.04.1.03/3.3.10.1/0021, CZ.04.1.03/3.3.10.1/0007 
schvaluje ■ poskytnutí prostředků na realizaci projektu reg. č. CZ.04.1.03/
3.3.10.1/0016, Blended learningová akademie pro síťové specialisty, žadatel: Střed-
ní průmyslová škola technická a Střední odborné učiliště technické, Třebíč, maxi-
málně ve výši 4 596 520,- Kč ■ poskytnutí prostředků na realizaci projektu reg. č. 
CZ.04.1.03/3.3.10.1/0021, Systém dalšího profesního vzdělávání manažerů země-
dělských organizací z kraje Vysočina, žadatel: Zemědělský svaz České republiky, 
maximálně ve výši 3 743 870,- Kč ■ poskytnutí prostředků na realizaci projektu 
reg. č. CZ.04.1.03/3.3.10.1/0007, Předávání know how: využití metody Job-rotation 
pro personalisty, konzultanty a poradce ÚP z kraje Vysočina, žadatel: EuroProfis, 
s. r. o., maximálně ve výši 391 929,- Kč ■ Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí 
podpory na realizaci projektu reg. č. CZ.04.1.03/3.3.10.1/0016 dle materiálů ZK-
04-2006-61, př. 1 a ZK-04-2006-61, př. 2 ■ Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskyt-
nutí podpory na realizaci projektu reg. č. CZ.04.1.03/3.3.10.1/0021 dle materiálů 
ZK-04-2006-61, př. 3, ZK-04-2006-61, př. 4 ■ Smlouvu o poskytnutí podpory na 
realizaci akce reg. č. CZ.04.1.03/3.3.10.1/0007 dle materiálu ZK-04-2006-61, př. 
5 ■ poskytnutí prostředků na projekty registrační číslo CZ.04.1.03/3.3.10.1/0010 
a CZ.04.1.03/3.3.10.1/0007 uvedené v Seznamu projektů navržených do zásobní-
ku projektů dle materiálu ZK-04-2006-61, př. 6 v maximální výši a za podmínek 
stanovených v materiálu ZK-04-2006-61, př. 6, a ■ pověřuje radu kraje schvalo-
váním formálních změn uzavřených smluv v rámci grantového schématu Rozvoj 
kapacit dalšího profesního vzdělávání, Opatření 3.3 OP RLZ.
odpovědnost: OŠMS, termín: podepsat smlouvu a dodatky do 30. 9. 2006
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0312/04/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ Pokyny pro ža-
datele a příjemce podpory pro výzvu č. V/SROP/3.2/4/2006 včetně příloh dle ma-
teriálů ZK-04-2006-62, př. 1 a ZK-04-2006-62, př. 2 ■ Prováděcí směrnici pro 
výzvu č. V/SROP/3.2/4/2006 včetně příloh dle materiálů ZK-04-2006-62, př. 3 
a ZK-04-2006-62, př. 4, a ■ pověřuje radu kraje schvalováním formálních změn 
schválených dokumentů.
odpovědnost: OŠMS, termín: zaslat dokumentaci ke schválení Centru pro regio-
nální rozvoj do 30. 6. 2006
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0313/04/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Seznam projektů, 
které jsou navrženy k podpoře z prostředků OP RLZ dle materiálu ZK-04-2006-
63, př. 3 ■ Seznam projektů, které nejsou navrženy k podpoře z prostředků OP 
RLZ dle materiálu ZK-04-2006-63, př. 3 ■ poskytnutí podpory projektům uvede-
ným v Seznamu projektů doporučených k podpoře dle materiálu ZK-04-2006-63, 
př. 3 maximálně do výše a za podmínek stanovených v materiálu ZK-04-2006-63, 
př. 3, a pověřuje OŠMS a OE k poskytování finančních prostředků dle schválené 
dokumentace grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání.
odpovědnost: OŠMS, termín: do 31. 12. 2006 podepsat smlouvy s úspěšnými ža-
dateli
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0314/04/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek zřizova-
cí listiny Střední školy technické, Žďár nad Sázavou, dle materiálu ZK-04-2006-
65, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: 14. 7. 2006
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0315/04/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení Usnesení 0315/04/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení Usnesení 0315/04/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
účelových prostředků na zajišťování standardních informačních a komunikačních 
technologií právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, 
které zřizuje kraj, v celkové výši 16 515 374,- Kč dle materiálu ZK-04-2006-55, 
př. 1, právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, kte-
ré zřizují obce, v celkové výši 28 235 070,- Kč dle materiálu ZK-04-2006-55, př. 
2 a soukromým školám v celkové výši 1 691 100,- Kč dle materiálu ZK-04-2006-
55, př. 3.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín: čer-
ven 2006
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0316/04/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje návrhy na stanove-
ní kapacit školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina, které jsou označeny 
v materiálu ZK-04-2006-64, př. 3 kódy 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, 10A, 11A, 
12A, 13A, 14A, 15A, 16A, 17A, 18A, 18B, 19A, 20A, 21A.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: 30. 7. 2006
Usnesení bylo přijato 27 hlasy, proti 0, zdrželi se 4.

Usnesení 0317/04/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dota-
ci městu Třebíč na stavební úpravy atletické dráhy včetně rozšíření sportovního 
areálu TJ JE Dukovany realizované TJ Spartak Třebíč ve výši skutečných nákladů 
poskytnutých na tento účel z rozpočtu města Třebíč bez započtení případného po-
dílu kraje Vysočina, maximálně však ve výši 5 000 000,- Kč. Finanční prostředky 
budou uvolněny po ukončení projektu a prokázání zaplacení všech faktur investo-
rem a ■ schvaluje povýšení kapitoly Školství, § 3412 Sportovní zařízení v majetku 
obce o částku 4 995 tis. Kč za účelem zajištění finančního krytí poskytované dota-
ce snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položky 
Nespecifikovaná rezerva, o částku 4 995 tis. Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, odbor sekreta-
riátu hejtmana, termín: 31. 8. 2006
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 0318/04/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout fi-
nanční příspěvek ze schváleného rozpočtu kapitoly Kultura (ORJ 4000, § 3319) 
městu Třebíč ve výši 20 000,- Kč pro KVIZ – Kulturní, vzdělávací a informační 
zařízení Třebíč na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním krajské po-
stupové přehlídky „Třebíčské loutkářské jaro 2006“.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, termín: 30. 6. 2006
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0319/04/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout fi-
nanční příspěvek ze schváleného rozpočtu kapitoly Kultura (ORJ 4000, § 3319) 
městu Třešť ve výši 20 000,- Kč pro Městské kulturní středisko Třešť na částečnou 
úhradu nákladů spojených s pořádáním krajské postupové přehlídky „Třešťské di-
vadelní jaro 2006“.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, termín: 30. 6. 2006
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0320/04/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí konečné vý-
sledky ankety „Zlatá jeřabina 2005“ dle materiálu ZK-04-2006-69, př. 1 ■ uděluje 
Cenu kraje Vysočina za kulturní počin roku 2005 dle materiálu ZK-04-2006-69, 
př. 2 a ■ schvaluje rozpočtovou změnu v rámci kapitoly Kultura dle materiálu ZK-
04-2006-69, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, odbor ekonomický, termín: čer-
ven 2006
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0321/04/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ dodatek č. 7 
Zřizovací listiny Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle mate-
riálu ZK-04-2006-70, př. 1 ■ dodatek č. 7 Zřizovací listiny Nemocnice Jihlava, 
příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2006-70, př. 2 ■ dodatek č. 5 Zři-
zovací listiny Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-
2006-70, př. 3.
odpovědnost: ředitelé Nemocnice Havlíčkův Brod, Nemocnice Jihlava, Nemoc-
nice Třebíč, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ekonomický odbor, termín: 31. 
7. 2006
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0322/04/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení granto-
vého programu „ROZVOJ VESNICE 2006“ dle materiálu ZK-04-2006-71, př. 1 
jmenuje ■ ODS – Jaroslava Dvořáková, Ivo Rohovský ■ KDU-ČSL – Jaroslav Po-
borský, Bohumil Tripal ■ KSČM – Zdeněk Dobrý, Ladislav Brož ■ ČSSD – La-
dislav Péťa, Karel Šašek ■ SNK–ED – Marie Černá, Zdeněk Jirsa ■ Zdeňka Jirsu 
■ předsedou řídicího výboru grantového programu „ROZVOJ VESNICE 2006“ ■
garantem grantového programu ,,ROZVOJ VESNICE 2006“ odbor regionálního 
rozvoje a zástupcem garanta Luďka Hrůzu s právem hlasovacím a Dušana Vichra 
s právem poradním a pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího 
výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: ORR, termín: 20. 6. 2006
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 0323/04/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení granto-
vého programu na podporu konkurenceschopnosti subjektů na Vysočině formou 
příspěvku na realizaci výzkumných a vývojových činností, které povedou k bu-
doucímu možnému využití výsledku výzkumu či vývoje jako nové inovace – Vý-
zkum a vývoj pro inovace 2006, dle materiálu ZK-04-2006-72, př. 1 jmenuje ■ 
řídicí výbor grantového programu „Výzkum a vývoj pro inovace 2006“ ve složení 
■ ODS – Jaroslav Huňáček, Zdeněk Kadlec ■ KDU-ČSL – Milan Linhart, Jaro-
slav Hulák ■ KSČM – Ivo Novotný, Pavel Šlechtický ■ ČSSD – Libor Pech, Josef 
Vašíček ■ SNK–ED – Petr Syrovátka, Libor Honzárek ■ Jaroslava Huláka předse-
dou řídicího výboru grantového programu „Výzkum a vývoj pro inovace 2006“ ■ 
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garantem grantového programu „Výzkum a vývoj pro inovace 2006“ odbor regio-
nálního rozvoje a zástupcem garanta Magdalenu Svatoňovou s právem hlasovacím 
a Martinu Kršňákovou s právem poradním a ■ pověřuje radu kraje, aby v případě 
rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: červen 2006
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 0324/04/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení granto-
vého programu PREVENCE KRIMINALITY 2006 dle materiálu ZK-04-2006-73, 
př. 1 jmenuje řídicí výbor grantového programu PREVENCE KRIMINALITY 
2006 ve složení ■ ODS – Jan Štefánek, Stanislav Mastný ■ KDU-ČSL – Ladislav 
Bárta, Antonín Holub ■ KSČM – Milan Ustohal, František Náhončík ■ ČSSD 
– Vladimír Dolejš, Luboš Janáček ■ SNK–ED – Jana Matějková Zora Daňková 
■ Jana Štefáčka předsedou řídicího výboru grantového programu PREVENCE 
KRIMINALITY 2006 ■ garantem grantového programu PREVENCE KRIMI-
NALITY 2006 odbor sekretariátu hejtmana a zástupcem garanta Josefa Pokorného 
s právem hlasovacím a Jana Murárika s právem poradním a ■ pověřuje radu kraje, 
aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 0325/04/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení granto-
vého programu „EDICE VYSOČINY IV.“ na podporu edičních počinů s vazbou 
na kulturu, historii, přírodu a krajinu Vysočiny v objemu 2 mil. Kč dle materiá-
lu ZK-04-2006-75, př. 1 ■ jmenuje řídicí výbor grantového programu „Edice Vy-
sočiny IV.“ ve složení ■ ODS – Nataša Válková, Hana Müllerová ■ KDU-ČSL 
– Petr Kesl, Milan Šulc ■ KSČM – Bohumil Kotlán, Blanka Vyhnalíková ■ ČSSD 

– Dagmar Nejedlá, Pavla Kučerová ■ SNK–ED – Olga Zachariášová, Zdeňka 
Marková ■ Petra Kesla předsedou řídicího výboru grantového programu „Edi-
ce Vysočiny IV.“ ■ garantem grantového programu „Edice Vysočiny IV.“ odbor 
kultury a památkové péče a zástupcem garanta Horymíra Kubíčka s právem hla-
sovacím a Jaroslavu Panáčkovou s právem poradním a ■ pověřuje radu kraje, aby 
v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OKPP, termín: 20.6.2006
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 0326/04/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení gran-
tového programu „Bioodpady 2006“ na podporu tvorby uceleného systému na-
kládání s bioodpadem dle materiálu ZK-04-2006-76, př. 1 jmenuje řídicí výbor 
grantového programu „Bioodpady 2006“ ve složení ■ ODS – Pavel Hájek, Daneš 
Burket ■ KDU-ČSL – Jiří Vondráček, Tomáš Havlík ■ KSČM – Jiří Vlach, Milan 
Havlíček ■ ČSSD – Miroslav Báňa, Tomáš Koubek ■ SNK–ED – Pavel Gregor, 
Jiří Jalovecký ■ Pavla Hájka (PE) předsedou řídicího výboru grantového progra-
mu „Bioodpady 2006“ ■ garantem grantového programu „Bioodpady 2006“ od-
bor životního prostředí a zástupcem garanta Pavlu Bendovou s právem hlasovacím 
a Evu Navrátilovou s právem poradním a ■ pověřuje radu kraje, aby v případě re-
zignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor životního prostředí, termín: červen 2006
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva kraje
č. 5/2006 konaného dne 1. 7. 2006 

Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva kraje
č. 6/2006 konaného dne 11. 7. 2006 

Usnesení 0327/05/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje upravený program 
jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 1. 7. 2006
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 0328/05/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje volí Mgr. Milana Šmída 
a Mgr. Petra Kesla ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 5/2006.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 1. 7. 2006
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0329/05/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje volí členy Výboru Regionální 
rady pro region soudržnosti Jihovýchod ■ RNDr. Miloše Vystrčila, člena Zastu-
pitelstva kraje Vysočina ■ Ing. Pavla Hájka, člena Zastupitelstva kraje Vysočina 
■ PaedDr. Martinu Matějkovou, člena Zastupitelstva kraje Vysočina ■ Ing. Vác-
lava Kodeta, člena Zastupitelstva kraje Vysočina ■ Ing. Miroslava Houšku, člena 
Zastupitelstva kraje Vysočina ■ Ing. Marii Černou, člena Zastupitelstva kraje Vy-
sočina ■ RSDr. Jiřího Vlacha, člena Zastupitelstva kraje Vysočina ■ Ing. Vladi-
míra Novotného, člena Zastupitelstva kraje Vysočina ■ rozhoduje ■ poskytnout 
dotaci ve výši 3 246 300,- Kč Regionální radě regionu soudržnosti Jihovýchod za 
podmínek stanovených ve Smlouvě o poskytnutí dotace podle materiálu ZK-05-

2006-02, př. 1 a ■ schvaluje rozpočtové opatření spočívající ze zvýšení kapitoly 
Regionální rozvoj, § 3636 Územní rozvoj, o částku 3 247 tis. Kč za účelem poskyt-
nutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Jihovýchod na její činnost v ro-
ce 2006 při současném snížení kapitoly Krajský úřad (§ 6172 Činnost regionální 
správy a § 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně) o celko-
vou částku 1 050 tis. Kč a kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti 
j. n., položky Nespecifi kovaná rezerva, o částku 2 197 tis. Kč podle materiálu ZK-
05-2006-02, př. 2.
odpovědnost: ORR, EO, termín: červenec 2006
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0. 

Usnesení 0330/05/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje doporučuje členům Výboru 
Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod, zvoleným z řad čle-
nů Zastupitelstva kraje Vysočina, učinit při vyjednávání, schvalování a tvorbě Re-
gionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihovýchod veškeré kroky 
k získání maximálně možné fi nanční alokace na prioritu č. 1 Regionálního operač-
ního programu NUTS II Jihovýchod – Rozvoj dopravy. 
odpovědnost: rada kraje, termín: 1. 7. 2006
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0331/06/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje upravený program 
jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 11. 7. 2006
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0332/06/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje volí Mgr. Jana Štefáčka, Mi-Usnesení 0332/06/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje volí Mgr. Jana Štefáčka, Mi-Usnesení 0332/06/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje volí
lana Plodíka ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 6/2006.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 11. 7. 2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0333/06/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí zprávu Usnesení 0333/06/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí zprávu Usnesení 0333/06/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje, termín: 11. 7. 2006
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0334/06/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci Usnesení 0334/06/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci Usnesení 0334/06/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: krajský úřad, termín: 11. 7. 2006
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0335/06/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí Roční zprá-Usnesení 0335/06/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí Roční zprá-Usnesení 0335/06/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
vu o stavu požární ochrany kraje Vysočina za rok 2005 dle materiálu ZK-06-2006-
04, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 11. 7. 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0336/06/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje podat ústavní 
stížnost dle materiálu ZK-06-2006-05, př. 1.
odpovědnost: Zastupitelstvo kraje Vysočina
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termín: 11. 7. 2006
Usnesení bylo přijato 25 hlasy, proti 13, zdržel se 0.

Usnesení 0337/06/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje přijmout dar 
pozemku par. č. 608/4 – ostatní plocha, silnice o výměře 150 m² v k. ú. Chrás-
tov u Horní Cerekve a obci Horní Cerekev z vlastnictví města Horní Cerekev do 
vlastnictví kraje Vysočina a ■ schvaluje dodatek č. 139 Zřizovací listiny Správy 
a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-06-2006-06, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 8. 2006
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0338/06/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ nabytí pozemku 
par. č. 532/2 zahrada o výměře 946 m² v obci a k. ú. Světlá nad Sázavou bezúplat-
ným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina 
■ dodatek č. 9 Zřizovací listiny České zemědělské akademie v Humpolci, střední 
školy, dle materiálu ZK-06-2006-07, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 7. 2006
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0339/06/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje prohlašuje, že pozemky par. 
č. 1937/14 o výměře 390 m², par. č. 1937/19 o výměře 705 m² a par. č. 1937/25 o vý-
měře 53 m² v obci a k. ú. Kamenice nad Lipou požadované k bezúplatnému pře-
vodu z Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina pro činnost školy 
Střední odborné učiliště zemědělské Kamenice nad Lipou, Masarykova 410 (od 
1. 7. 2006 změna názvu na Střední škola Kamenice nad Lipou), zařazené do sítě 
předškolních zařízení, škol a školských zařízení, jsou pro tento subjekt nezbyt-
né a že převod nemovitostí pro tento subjekt je i ve výhledu v souladu s koncep-
cí školství kraje.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: červenec 2006
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0340/06/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvu 
o budoucí darovací smlouvě, podle které kraj Vysočina daruje a město Pelhřimov 
převezme do svého vlastnictví část pozemku par. č. 3431/1 o předpokládané výmě-
ře 1 611 m² v k. ú. a obci Pelhřimov.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 9. 2006
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0341/06/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje změnu Usnesení 
030/01/2004/ZK tak, že v materiálu ZK-01-2004-72, př. 1 u ideální poloviny po-
zemků vedených v katastru nemovitostí jako par. č. 2362/22 – ostatní plocha, silni-
ce o výměře 1 939 m², par. č. 1740/9 – ostatní plocha, silnice o výměře 312 m² a par. 
č. 2215/3 – ostatní plocha, silnice o výměře 13 m² v k.ú. Oslavice se místo vlastníka 
Vladimíry Kubicové uvádí vlastník obec Oslavice, Oslavice čp. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0342/06/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje záměr kraje Vyso-
čina využít areál Kasáren Otakara Jaroše v Jihlavě pro potřeby Krajského úřadu 
kraje Vysočina a dalších úřadů a institucí krajské působnosti a významu ■ bere 
na vědomí zájem České republiky – České správy sociálního zabezpečení o pře-na vědomí zájem České republiky – České správy sociálního zabezpečení o pře-na vědomí
vod části nemovitostí v areálu Kasáren Otakara Jaroše v Jihlavě pro výstavbu síd-
la Krajské správy sociálního zabezpečení pro kraj Vysočina ■ podporuje převod 
části nemovitostí v areálu Kasáren Otakara Jaroše v Jihlavě do vlastnictví České 
republiky po nabytí nemovitostí tvořících areál Kasáren Otakara Jaroše v Jihlavě 
do vlastnictví kraje Vysočina za splnění zákonných podmínek, jež jsou předpokla-
dem pro převod majetku kraje ■ ukládá radě kraje ■ jednat s představiteli České 
republiky – České správy sociálního zabezpečení o podmínkách a způsobu pře-
vodu části nemovitostí v areálu Kasáren Otakara Jaroše v Jihlavě do vlastnictví 
České republiky pro realizaci záměru výstavby sídla Krajské správy sociálního za-
bezpečení pro kraj Vysočina ■ pokračovat v přípravných pracích směřujících k na-
plnění záměru kraje Vysočina na využití areálu Kasáren Otakara Jaroše v Jihlavě 
včetně zajištění zpracování investičního záměru výstavby kancelářských prostor 
pro Krajský úřad kraje Vysočina obsahujícího organizační, technickou a finanč-
ní analýzu.
odpovědnost: rada kraje, odbor majetkový, odbor sekretariátu ředitele a krajského 
živnostenského úřadu, termín: září 2006
Usnesení bylo přijato 27 hlasy, proti 1, zdrželo se 7.

Usnesení 0343/06/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje povýšení příjmo-
vé části rozpočtu (položka 1123 Daň z příjmů právnických osob za kraje) a výda-
jové části rozpočtu kraje (kapitola Krajský úřad, § 6399 Ostatní finanční operace) 
o částku vypočtené daně z příjmu právnických osob za kraj za rok 2005 ve výši 
64 631 320 Kč.
odpovědnost: odbor ekonomický, termín: červenec 2006
Usnesení bylo přijato 28 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0344/06/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje povýšení kapito-
ly Doprava, § 2212 Silnice, o částku 40 mil. Kč za účelem financování souvislých 
oprav na komunikacích II. a III. tříd spolufinancovaných ze zdrojů EIB při sou-
časném převodu prostředků z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje o stej-
nou částku.
odpovědnost: odbor ekonomický, ODSH, termín: červenec 2006
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0345/06/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvu 
o přijetí úvěru ve výši 500 mil. Kč dle materiálu ZK-06-2006-37, př. 2, na čerpání 
bankovního úvěru na provádění souvislých oprav silnic II. a III. třídy ■ pověřuje 
hejtmana kraje Vysočina k podpisu smlouvy o přijetí úvěru dle materiálu ZK-06-
2006-37, př. 2.
odpovědnost: rada kraje, termín: červenec 2006
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0346/06/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje zamítá změnu účelu použití 
dotace poskytnuté v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny usnesením Zastu-
pitelstva kraje Vysočina č. 0129/02/2006/ZK ze dne 28. 3. 2006 obci Věžná z pů-
vodního účelu použití „Terénní úpravy kolem obecní haly“ na nový účel použití 
„Dostavba obecní haly“.
odpovědnost: ORR, termín: 11. 7. 2006
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 3, zdrželo se 5.

Usnesení 0347/06/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ vzor Smlouvy 
o poskytnutí finanční podpory krajem Vysočina na spolufinancování projektu 
podpořeného ze Společného regionálního operačního programu České republiky 
2004–2006 ve znění materiálu ZK-06-2006-13, př. 1upr1 ■ poskytnutí finanční 
podpory za podmínek uvedených ve vzoru Smlouvy o spolufinancování pro projek-
ty podané do Společného regionálního operačního programu ČR na léta 2004–2006
ve znění materiálu ZK-06-2006-13, př. 1upr1, a to ve výši ■ 895 045,- Kč na projekt 
Žirovnice – regenerace zámeckého špýcharu (reg. číslo CZ.04.1.05/4.2.00.3/1349) 
■ 237 993,- Kč na projekt Návštěvnické centrum a informační systém cestovního 
ruchu Bystřicka, (reg. číslo CZ.04.1.05/4.2.00.3/1372) ■ 870 142,50 ,- Kč pro pro-
jekt Rozvoj turistické infrastruktury v Telči, (reg. číslo CZ.04.1.05/4.2.00.3/1454 
■ 650 644,- Kč pro projekt Probouzení Těchobuze, (reg. číslo CZ.04.1.05/4.2.00.3/
1355) ■ převod finančních prostředků ve výši 2 653 824,50 Kč z Fondu strategic-
kých rezerv na zvláštní účet regionální a místní infrastruktura cestovního ruchu, 
podopatření 4.2.2. SROP.
odpovědnost: ORR, termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0348/06/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje uděluje v souladu se Zása-
dami Zastupitelstva kraje Vysočina pro udělení ceny Vesnice Vysočiny č. 12/05 
ze dne 20. 9. 2005 cenu Vesnice Vysočiny obci Mladoňovice, okr. Třebíč ■ roz-
hoduje poskytnout v souladu s § 36 písm. b) zákona č. 129/2000Sb., o krajích 
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, finanční dar ve výši 100 tis. Kč
a věcný dar ve výši 25 tis. Kč obci Mladoňovice, okr. Třebíč, dle materiálu ZK-06-
2006-14, př. 2, a ■ schvaluje provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly 
Zastupitelstvo kraje – snížení § 6113, položky 5194 Věcné dary, o částku 125 tis. 
Kč při současném zvýšení § 3636 Územní rozvoj, položky 5321 Neinvestiční dota-
ce obcím, o částku 100 tis. Kč a položky 5194 Věcné dary o částku 25 tis. Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor, termín: 10. 9. 
2006
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0349/06/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ zrušit rozhod-
nutí o poskytnutí podpory učiněné dne 14. 2. 2006 Usnesením 0058/01/2006/ZK 
příjemci podpory uvedenému v materiálu ZK-06-2006-15, př. 3, ve výši 766 504,- 
Kč ■ o navýšení celkového finančního objemu Výzvy pro předkládání akcí do 
Grantového schématu na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých re-
gionech kraje Vysočina č.: V/DP/SROP/1.1/3/2006 vyhlášené Usnesením 0816/17/
2006/RK ze dne 30. 5. 2006 o částku 766 504,- Kč.
odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje, termín: 12. 7. 2006
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0350/06/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje smlouvu o spolu-
práci mezi autonomním krajem Friuli Venezia Giulia a krajem Vysočina dle mate-
riálu ZK-06-2006-16, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor sekretariátu hejtmana, termín: 
září 2006
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0351/06/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci Usnesení 0351/06/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci Usnesení 0351/06/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
o zpracování komplexní analýzy nestátního neziskového sektoru na Vysočině a její 
výsledky, viz materiál ZK-06-2006-17, př. 1, ve formě předložené publikace.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 28 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0352/06/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí aktualizaci Usnesení 0352/06/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí aktualizaci Usnesení 0352/06/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
Profilu kraje Vysočina dle materiálu ZK-06-2006-18, př. 1, a ukládá odboru regio-
nálního rozvoje předložit další aktualizaci Profilu kraje Vysočina na prvním zase-
dání zastupitelstva kraje v roce 2007.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 1. čtvrtletí 2007
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0353/06/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje ruší Rozhodnutí o poskytnu-Usnesení 0353/06/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje ruší Rozhodnutí o poskytnu-Usnesení 0353/06/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje ruší
tí podpory příjemci uvedenému v materiálu ZK-06-2006-19, př. 1 učiněné dne 14. 
2. 2006 Usnesením č. 0061/01/2006/ZK na akci reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.2/2951 ve 
výši 1 200 000,- Kč a ■ rozhoduje poskytnout podporu ve výši uvedené v materi-
álu ZK-06-2006-19, př. 3 příjemci podpory Farma Poříčí, s. r. o., na realizaci akce 
reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.2/2951 uvedené v materiálu ZK-06-2006-19, př. 1.
odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina, ter-
mín: 11. 7. 2006
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0354/06/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje neposkytnout fi-
nanční dotaci Obci Jiřice na opravu mostu ev. č. D1 – 081 v km 83,194 ve vlastnic-
tví Obce Jiřice.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, termín: do 31. 8. 2006
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 0, zdrželo se 5.

Usnesení 0355/06/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje rozdělení finanč-
ních prostředků na jednotlivé obce k zajištění lékařské služby první pomoci v roce 
2006 dle materiálu ZK-06-2006-21, př. 2, a ■ bere na vědomí přehled čerpání fi-bere na vědomí přehled čerpání fi-bere na vědomí
nančních prostředků k zajištění lékařské služby první pomoci v roce 2006 dle jed-
notlivých obcí dle materiálu ZK-06-2006-21, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, termín: 30. 6. 2006
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 0, zdržel se 1. 

Usnesení 0356/06/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ poskytnutí do-
tací z kapitoly Sociální věci nestátním neziskovým organizacím a obcím na sociál-
ní služby z rozpočtu kraje dle materiálu ZK-06-2006-22, př. 1 v celkovém objemu 
9 825 452 Kč ■ provedení rozpočtového opatření dle materiálu ZK-06-2006-22, 
př. 2.
odpovědnost: OSVZ, termín: 11. 7. 2006
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0357/06/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje souhlasí se záměry změn ve 
školském rejstříku škol zřizovaných krajem Vysočina označených v materiálu ZK-
06-2006-24, př. 1 kódy 1A, 1B, 2A, 2B.
odpovědnost: OŠMS, termín: do konce července 2006
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0358/06/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přiděle-Usnesení 0358/06/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přiděle-Usnesení 0358/06/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
ní účelových prostředků Základní škole Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 ve výši 
35 620,- Kč na realizaci projektu Pilotní ověřování školních vzdělávacích progra-
mů na 1. stupni vybraných základních škol – PILOT 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín: čer-
venec 2006
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0359/06/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek zřizovací 
listiny Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa a Jazykové školy s právem státní ja-
zykové zkoušky Třebíč dle materiálu ZK-06-2006-26, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: 31. 8. 2006
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0360/06/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje ruší Usnesení zastupitelstva Usnesení 0360/06/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje ruší Usnesení zastupitelstva Usnesení 0360/06/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje ruší
kraje č. 0015/01/2006/ZK ze dne 14. února 2006 v té části, která se týká poskytnu-
tí dotace na realizaci Mezinárodního hudebního festivalu Petra Dvorského ve výši 
500 000,- Kč, koncertní agentuře ARS/KONCERT, spol. s r. o., Úvoz 39, Brno, IČ: 
00542911, a ■ schvaluje provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastu-
pitelstvo kraje (část E hlavní knihy rozpočtu – Kulturní, společenské a sportovní 
akce podporované krajem v roce 2006), snížení § 3312, pol. 5213, o 500 000,- Kč 
a zvýšení rezervy § 6409 Ostatní činnosti j. n. o částku 500.000,- Kč.
odpovědnost: OSH, termín: 11. 7. 2006
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0361/06/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení Usnesení 0361/06/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přidělení Usnesení 0361/06/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
účelových prostředků pro Gymnázium Vincence Makovského, Leandra Čecha 
152, Nové Město na Moravě (od 1. 7. 2006 nový název školy Gymnázium a Spor-
tovní gymnázium Vincence Makovského, Leandra Čecha 152, Nové Město na 
Moravě), na 3. čtvrtletí 2006 na realizaci vyhlášeného rozvojového programu pro 
sportovní gymnázia a gymnázia s třídami se studijním oborem sportovní příprava 
na rok 2006 ve výši 106 800,- Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín: čer-

venec 2006
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0362/06/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje souhlasí se změnou nejvyš-Usnesení 0362/06/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje souhlasí se změnou nejvyš-Usnesení 0362/06/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje souhlasí
šího povoleného počtu žáků v oboru 79-41-K/401 Gymnázium – všeobecné (délka 
studia: 4 roky, denní) z 380 na 500 žáků a s tím související snížení nejvyššího po-
voleného počtu žáků v oboru 79-41-K/801 Gymnázium – všeobecné (délka studia: 
8 let, denní) z 500 na 380 žáků.
odpovědnost: OŠMS, termín: konec července 2006
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0363/06/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přiděle-Usnesení 0363/06/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přiděle-Usnesení 0363/06/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí
ní neinvestiční dotace pro Integrovanou střední školu stavební a Učiliště, Jihla-
va, Žižkova 20, na realizaci vyhlášeného rozvojového programu Podpora dalšího 
vzdělávání pedagogických pracovníků zabezpečovaného vzdělávacími instituce-
mi zřizovanými kraji na rok 2006 ve výši 2 500 tis. Kč.
odpovědnost: obor školství, mládeže a sportu, oddělení ekonomiky školství, ter-
mín: červenec 2006
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0364/06/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout fi-
nanční příspěvek ze schváleného rozpočtu kapitoly Kultura, § 3319 – Ostatní zá-
ležitosti kultury, městu Třebíč ve výši 60 000 Kč pro KVIZ – Kulturní, vzdělávací 
a informační zařízení Třebíč na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním 
národní přehlídky „FEMAD Poděbrady – Divadelní Třebíč 2006“.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, termín: 31. 7. 2006
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0365/06/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení granto-
vého programu na podporu obcí při zpracování generelů bezbariérových tras „Ge-
nerely bezbariérových tras“ dle materiálu ZK-06-2006-32, př. 1 ■ jmenuje řídicí 
výbor grantového programu „Generely bezbariérových tras“ ve složení ■ODS 
– Jiří Normandů, Jiří Kuchyňka ■ KDU-ČSL – Jiří Vondráček, Ladislav Bárta ■ 
SNK - ED – Zdeněk Jirsa, Josef Bulušek ■ ČSSD – Dagmar Zvěřinová, Zdeněk 
Studenec ■ KSČM – Pavel Šlechtický, Blanka Vyhnalíková ■ Zdeňka Jirsu před-
sedou řídicího výboru grantového programu „Generely bezbariérových tras“ ■ 
garantem grantového programu „Generely bezbariérových tras“ odbor sociálních 
věcí a zdravotnictví a zástupcem garanta Jiřího Bínu s právem hlasovacím a Miro-
slava Brože s právem poradním a pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace čle-
na řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, termín: 11. 7. 2006
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0366/06/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení granto-
vého programu na podporu rozvoje dobrovolnictví v sociálních a zdravotnických 
službách na území kraje Vysočina „Dobrovolnictví 2006“ dle materiálu ZK-06-
2006-33, př. 1 ■ jmenuje řídicí výbor grantového programu „Dobrovolnictví 2006“ 
ve složení ■ ODS – David Machát, Vítězslav Shrek ■ KDU-ČSL – Jiří Vondráček, 
Marie Ostatnická ■ SNK–ED – Světlana Janoušková, Jitka Křivohlavá ■ ČSSD 
– Pavla Kučerová, Božena Tomanová ■ KSČM – Jana Rajská, Květoslava Růžič-
ková ■ Jiřího Vondráčka předsedou řídicího výboru grantového programu „Dob-
rovolnictví 2006“ ■ garantem grantového programu „Dobrovolnictví 2006“ odbor 
sociálních věcí a zdravotnictví a zástupcem garanta Jiřího Bínu s právem hlasova-
cím a Alenu Řehořovou s právem poradním a ■ pověřuje radu kraje, aby v případě 
rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, termín: 11. 7. 2006
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0367/06/2006/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení gran-
tového programu „Certifikace – osvědčení 2006“, programu na podporu kon-
kurenceschopnosti malých a středních podniků na Vysočině formou příspěvku 
na získání certifikace řady ISO 9000, ISO 14001, OHSAS 18001, HACCP, ISO 
22000 nebo validace EMAS, dle materiálu ZK-06-2006-34, př. 1 ■ jmenuje řídi-
cí výbor grantového programu „Certifikace – osvědčení 2006“ ve složení ■ ODS 
– Vladislav Nechvátal, Oldřich Sedlák ■ KDU-ČSL – Josef Kott, Pavel Šereda ■ 
SNK–ED – Pavel Gregor, Libor Honzárek ■ ČSSD – Zdeněk Chlád, Libor Joukl 
■ KSČM – Pavel Hodáč, Jaroslav Miklík ■ Vladislava Nechvátala předsedou ří-
dicího výboru grantového programu „Certifikace – osvědčení 2006“ ■ garantem 
grantového programu „Certifikace – osvědčení 2006“ odbor regionálního rozvoje 
a zástupcem garanta Martinu Kršňákovou s právem hlasovacím a Tomáše Čiháka 
s právem poradním a ■ pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicí-
ho výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: ORR, termín: červenec 2006
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

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


