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Zastupitelstvo kraje Vysoči-
na na svém zasedání dne 26. 
června 2007 vyhlásilo granto-
vý program „Prevence krimi-
nality 2007“. Tento program 
je zaměřen na podporu spe-
cifických programů preven-
ce kriminality a jeho cílem je 
motivovat obce, nestátní nezis-
kové organizace, školy a škol-
ská zařízení k vyvíjení aktivit 
zaměřených na předcházení 
kriminality a jiných sociálně-
-patologických jevů. Účelem 
poskytovaných prostředků je 
zajistit spolufinancování pro-
gramů v oblasti sociální pre-
vence a programů zaměřených 
na pomoc obětem trestných 

činů na úrovni primární, se-
kundární i terciární.
Minimální výše finančních 
prostředků poskytnutých na  je-
den projekt je 5 000 Kč, ma-
ximální výše příspěvku činí 
150 000 Kč. Dále je stanove-
na podmínka, že se příjemce 
podpory musí na celkových 
nákladech projektu podílet mi-
nimálně 40 %. Projekt musí 
být realizován do 12 měsíců 
od podpisu smlouvy a finanční 
podpora je poskytována před 
realizací projektu. 
Nebudou podpořeny projekty, 
které mají charakter nespeci-
fické prevence, jako například 
volnočasové aktivity sportov-

ního nebo kulturního charakte-
ru, nákup sportovního zařízení, 
organizace výletů a táborů, bu-
dování hřišť, vybavení přístroji 
spotřební elektroniky apod.
Výzva společně s formulářem 
žádosti o poskytnutí podpo-
ry je zveřejněna na interneto-
vých stránkách kraje Vysočina 
> Fond vysočiny > Programy 
aktivní > GP č. 181. Bližší in-
formace žádejte u autora člán-
ku:

 Josef Pokorný, odbor sekre-
tariátu hejtmana
telefon: 564 602 164, e-mail: 
pokorny.josef@kr-vysocina.cz 

Prevence kriminality 2007

V rámci finančního pomoci po-
skytované zeměmi EHP a Nor-
skem schválilo Zastupitelstvo 
kraje Vysočina dne 26. června 
2007 vyhlášení průběžné Vý-
zvy č. 1 k předložení žádostí 
o grant pro kompletní individu-
ální subprojekty do programu 
„Kulturní dědictví Vysočiny“. 
Výzva se vyhlašuje na obdo-
bí od 11. 7. 2007 do 5. 9. 2007 
15.00 hod. a je zaměřena na 
ochranu a obnovu nemovitého 
kulturního dědictví a zlepšení 
a ochranu movitého kulturní-
ho dědictví. Žádosti musí být 
do uvedeného termínu doru-
čeny na adresu Sekretariátu – 
Regionální rozvojová agentura 
Vysočina, z.s.p.o., Křížová 2, 
586 01 Jihlava.  

Alokovaná částka na program 
je 677 647 euro. Minimál-
ní výše  příspěvku  z  progra-
mu pro jeden subprojekt je 
30 000 euro a maximální výše 
je 250 000 euro. 
Finanční prostředky se budou 
poskytovat na opravu movité 
nebo nemovité kulturní památ-
ky, která je kulturní památ-
kou dle zákona č. 20/1987 Sb., 
o státní památkové péči. Kul-
turní památky musí být za-
psány v Ústředním seznamu 
kulturních památek České re-
publiky a trvale se nacházet 
na území kraje Vysočina.
Oprávněným žadatelem jsou: 
obce, svazky obcí, organiza-
ce zřízené nebo založené obcí 
(obec musí mít v organizaci 

většinový majetkový podíl), 
vzdělávací instituce, nestátní 
neziskové organizace (občan-
ská sdružení, obecně prospěšné 
společnosti, církevní právnické 
osoby, nadace a nadační fondy 
atd.), podnikatelské subjekty.
Podrobnější informace včetně 
úplného znění výzvy nalezne-
te na internetových stránkách 
www.kr-vysocina.cz v sekci 
Kultura a památky a na strán-
kách Regionální a rozvojové 
agentury Vysočina, z. s. p. o., 
www.rda-vysocina.cz v sekci 
Norské fondy. 

 Martin Horký, odbor kultu-
ry a památkové péče 
telefon: 564 602 382, e-mail: 
horky.m@kr-vysocina.cz

Vyhlášení průběžné Výzvy č. 1 do FM EHP/Norska

Z celkového počtu 704 obcí v 
kraji Vysočina požádalo o pře-
zkoumání svého hospodaření za 
rok 2006 krajský úřad 596 obcí 
a z celkového počtu 76 dobro-
volných svazků obcí (DSO) 37. 

Ostatní obce a DSO uzavřely 
s vybraným auditorem smlou-
vu o provedení přezkoumání 
hospodaření. Krajský úřad žá-
dají o přezkoumání především 
menší obce s počtem obyvatel 

nižším než 800, přičemž pouze 
10 % z nich využívá placených 
služeb auditora. Na druhé stra-
ně téměř v polovině obcí s ví-
ce než 800 obyvateli (jedná se 
převážně o městyse a města) 
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vykonávají přezkoumání hos-
podaření auditoři. 
Již ve 2. pololetí 2006 vykonali 
kontrolní pracovníci krajského 
úřadu dílčí přezkoumání hos-
podaření u 259 obcí a 37 DSO, 
tj. 47 % z těch, které požáda-
ly o přezkoumání hospodaření 
krajský úřad. U téměř polovi-
ny z nich nebyly přitom zjiště-
ny žádné nedostatky. Od února 
do června 2007 uskutečnili kon-
troloři krajského úřadu koneč-
ná přezkoumání hospodaření 
za účetně uzavřený rok 2006. 
Žádné nedostatky nebyly zjiš-
těny v hospodaření 48 % obcí 
a téměř 90 % DSO, což je vý-
sledek srovnatelný s předchá-
zejícím rokem. 
Opět se potvrdil přínos prová-
dění dílčích přezkoumání již ve 
druhé polovině přezkoumáva-
ného období. O tato přezkou-
mání (pro malé obce nepovinná) 
se zvyšuje rok od roku zájem, 
protože v případě zjištění ne-
dostatků v hospodaření je čas 
na jejich odstranění do doby 
konečného přezkoumání.
U 8 % obcí v kraji Vysoči-
na se vyskytly v hospodaření 
minulého roku pouze některé 
drobné nedostatky, v hospo-
daření dalších 44 % obcí byly 
zjištěny chyby a nedostatky 
spočívající v porušení rozpoč-
tové kázně (především nedodr-
žování některých ustanovení 
zákona o rozpočtových pra-
vidlech územních rozpoč-
tů), v neúplnosti, nesprávnosti 
a neprůkaznosti vedení účet-

nictví a v neplnění některých 
dalších zákonných povinnos-
tí stanovených právními před-
pisy.
Nejčastějšími nedostatky v ob-
lasti porušování rozpočtové 
kázně bylo nesestavení rozpoč-
tového výhledu, nezveřejňová-
ní návrhu závěrečného účtu, 
nevedení finančního hospoda-
ření v souladu se schváleným 
rozpočtem, neprovádění roz-
počtových opatření včetně je-
jich evidence a schvalování 
a nedostatečné provádění fi-
nanční kontroly u zřízených 
příspěvkových organizací ve 
smyslu zákona o finanční kont-
role ve veřejné správě.
V oblasti účetnictví se nejčas-
těji vyskytovaly chyby a nedo-
statky v provádění inventarizací 
(např. chyběly inventury někte-
rého majetku nebo inventurní 
soupisy pozemků), zjišťováno 
bylo nezaúčtování všech účet-
ních případů nebo nesprávné 
účtování o majetku (např. při 
nákupu a prodeji pozemků), 
neúčtování předpisů pohledá-
vek a závazků k datu jejich 
vzniku, nepoužívání některých 
podrozvahových účtů, nená-
vaznost evidence majetku a zá-
vazků na stavy v účetnictví, 
nesprávné účtování dotací, ne-
účtování podílových listů ak-
tuálním kurzem a nedostatky 
ve vnitřních směrnicích.
Řada obcí neoprávněně použi-
la část dotací ze státního roz-
počtu na výdaje související se 
zajištěním voleb do zastupitel-

stev obcí a Parlamentu České 
republiky, ve většině případů 
se však jednalo o malé část-
ky. Z ostatních zákonných 
povinností mají obce pro-
blémy s plněním některých 
ustanovení zákona o finanč-
ní kontrole ve veřejné správě 
(týká se to zejména zavedení 
a fungování vnitřního kontrol-
ního systému nebo podávání 
ročních zpráv o výsledcích fi-
nančních kontrol), opakovaně 
se objevují nedostatky ve sta-
novení a schvalování výše od-
měn členům zastupitelstva obce, 
nedostatečně pracují finanční 
a kontrolní výbory zastupitel-
stev a chybějí zápisy z prová-
děných kontrol.
Shrnutí nejčastějších nedo-
statků zjištěných při přezkou-
mání hospodaření za rok 2006 
je k dispozici na interneto-
vých stránkách kraje Vysoči-
na > Metodická pomoc obcím 
nebo v sekci Dokumenty od-
boru kontroly krajského úřadu, 
kde lze rovněž nalézt infor-
maci o základních povinnos-
tech obcí a DSO stanovených 
zákonem č. 420/ 2004 Sb., o pře-
zkoumávání hospodaření územ-
ních samosprávných celků 
a DSO. Na základě tohoto zá-
kona jsou mj. obce a DSO, 
v jejichž hospodaření byly 
zjištěny nedostatky, povinny 
při projednávání závěrečného 
účtu přijmout opatření k jejich 
odstranění a o těchto opatře-
ních písemně informovat kraj-
ský úřad nejpozději do 15 dnů 

po projednání zprávy o výsled-
ku přezkoumání. Po uplynutí 
lhůty, kterou si obec nebo DSO 
stanoví k odstranění nedostat-
ků, musí být krajskému úřadu 
podána písemná zpráva o plně-
ní přijatých opatření.
Obce a DSO, jejichž hospo-
daření přezkoumává profe-
sionální auditor, mají stejné 
povinnosti, navíc musí předat 
krajskému úřadu stejnopis au-
ditorské zprávy o výsledku 
přezkoumání, a to v termínu 
do 15 dní po jejím projednání. 
Tyto auditované obce a DSO 
mají možnost získat každý 
rok krajskou dotaci až do výše 
5 000 Kč na úhradu nákladů 
účtovaných auditorem za pro-
vedení přezkoumání. Musí však 
být dodrženy všechny podmín-
ky stanovené pro získání dota-
ce v „Zásadách Zastupitelstva 
kraje Vysočina č. 1/05“ ze dne 
15. 2. 2005. Tyto zásady i for-
mulář žádosti o poskytnutí 
dotace jsou k dispozici na inter-
netových stránkách kraje Vysoči-
na > Dokumenty odboru kontroly 
krajského úřadu. Žádosti se vše-
mi povinnými přílohami musí 
být doručeny odboru kontroly 
nejpozději do 31. 8., poté se před-
kládají ke schválení na nejbližším 
zasedání Zastupitelstva kraje Vy-
sočina.

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

V rámci projektu „Budování rozvojového partnerství v kraji Vy-
sočina II“ financovaného ze Společného regionálního operačního 
programu byly uskutečněny odborné stáže do členských zemí EU 
za účelem přenosu zkušeností souvisejících s politikou Evropské 
unie do kraje Vysočina. 
Pro zkušenosti s implementací regionálních operačních pro-
gramů do Finska
Členové Výboru Regionální rady z Vysočiny, zástupci Úřadu Re-
gionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod a Krajského úřadu 
kraje Vysočina se účastnili v měsíci dubnu 2007 odborné stáže 
ve Finsku. Cílem stáže bylo získání zkušeností a srovnání efek-
tivnosti implementačních systémů regionálních operačních pro-

gramů v rámci Cíle 1 Konvergence, zejména ve vztahu k posílení 
administrativní kapacity pro implementaci Regionálního operač-
ního programu NUTS 2 Jihovýchod a podpory absorpční kapacity 
v kraji Vysočina při čerpání prostředků ze strukturálních fondů. 
Účastníci stáže měli možnost diskutovat problematiku nastavení 
systému implementace regionálních operačních programů se zá-
stupci Regionální rady Laponska, Státního provinčního úřadu 
a dalších institucí, které realizují politiku regionálního rozvoje 
ve Finsku a jsou odpovědné za administraci programů financova-
ných Evropskou unií.
Zajímavé a inspirativní postřehy ze zahraniční odborné stáže na-
leznete ve zprávě zveřejněné na stránkách www.jihovychod.cz.

Vysočina získává zkušenosti u členských zemí EU
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Zastupitelstvo kraje Vyso-
čina na svém zasedání dne 
26. června 2007 projednalo 
žádosti měst a obcí kraje Vy-
sočina o poskytnutí dotace na 
ochranu obecního nemovitého 
majetku předložené v souladu 
se „Zásadami Zastupitelstva 
kraje Vysočina pro poskyto-
vání dotací na ochranu obecní-
ho nemovitého majetku na rok 
2007“ (dále jen „zásady“). 
Odborem sekretariátu hejtma-
na bylo zaevidováno celkem 
62 žádostí měst a obcí o dota-
ce ve výši 1 678 229 Kč. Bylo 
zjištěno, že celkem 12 žá-

dostí nesplňovalo podmínky 
stanovené zásadami, a na rea-
lizaci 48 projektů na ochranu 
obecního nemovitého majet-
ku byly požadovány dotace 
ve výši 1 407 862 Kč. Vzhle-
dem k tomu, že v rozpočtu 
kraje Vysočina byl pro letoš-
ní rok na dotace tohoto dru-
hu vyčleněn pouze 1 mil. Kč, 
byl zpracován pro radu kraje 
a následně pro zastupitelstvo 
kraje návrh na schválení roz-
počtového opatření k pokry-
tí žádostí měst a obcí, které 
byly v souladu se zásadami, 
v plné výši.

Zastupitelstvo kraje Vysočina 
tento návrh svým usnesením 
číslo 0251/04/2007/ZK schvá-
lilo a současně zamítlo žádosti 
těch obcí, jejichž žádosti neby-
ly v souladu se zásadami. 
Celkem 43 obcí tedy bude v ter-
mínu do 31. října 2007 realizo-
vat projekty na ochranu svého 
nemovitého majetku a po před-
ložení závěrečné zprávy a vy-
účtování jim budou dotace 
nejpozději do 15. prosince 2007 
vyplaceny. 
Z vlastních prostředků vyna-
loží obce na realizaci projektů 
na ochranu svého majetku cel-

kem 1 846 644 Kč. Informa-
ce o výši schválených dotací 
jsou zveřejněny na interneto-
vých stránkách kraje Vysočina 
www.kr-vysocina.cz > Servis 
pro obce > Informace > Za-
stupitelstvo kraje > Zápisy 
ze zastupitelstva (4) > Zápis 
ze Zastupitelstva kraje Vysoči-
na č. 4/2007 > bod č. 05. Bližší 
informace žádejte na níže uve-
deném kontaktu.

 Josef Pokorný, odbor sekre-
tariátu hejtmana
telefon: 564 602 164, e-mail: 
pokorny.josef@kr-vysocina.cz 

Vědeckotechnologický park Jihlava
V rámci projektu se uskutečnily také poznávací cesty do zahra-
ničních vědeckotechnických parků. V Jihlavě se již delší dobu 
připravuje projekt „Vědeckotechnologický park Jihlava“, který 
by měl fungovat ve spolupráci partnerů z kraje Vysočina, Vy-
soké školy polytechnické Jihlava, Statutárního města Jihlavy, 
Akademie věd České republiky a pravděpodobně i dalších. Zá-
stupci projektového týmu připravovaného projektu Vědeckotech-
nologický park Jihlava z řad partnerů se měli možnost v letošním 
roce zúčastnit exkurzí do vědeckotechnických parků ve španělské 
Galicii, finském Turku, italském regionu Friuli Venezia Giulia a slo-
vinských městech Ljubljana a Maribor. Setkali se s řediteli a pro-
jektovými manažery tamních center a na vlastní oči mohli vidět 
fungující infrastrukturu podporující proces výzkumu, vývoje 
a inovací. Získané dobré, ale i špatné zkušenosti by měly napo-
moci ke správnému nastavení projektu „Vědeckotechnologický 
park Jihlava“.
Příprava na předsednictví ČR Radě EU se úzce dotýká i kra-
je Vysočina
Institut předsednictví EU je nejdůležitějším nástrojem pro repre-
zentaci národních zájmů členských zemí EU a pro ovlivňování 
chodu celého Společenství, protože jednotlivým zemím umožňu-
je v půlročním období realizovat vlastní priority. 
Česká republika bude předsedat radě v první polovině roku 2009.
V zrcadle těchto souvislostí se i kraj Vysočina intenzivně při-
pravuje na svoji úlohu v rámci aspirace na organizační zajištění 
zasedání vybraných pracovních skupin a přípravných výborů pra-
cujících při Radě EU.
Díky projektu Budování partnerství pro Vysočinu II odborní pra-
covníci Krajského úřadu kraje Vysočina absolvovali tři odborné 
mise, a to do belgického Bruselu v měsíci květnu 2007, do ně-
meckého Berlína také v měsíci květnu 2007 a do Vídně v měsíci 
červnu 2007. 
Odborná mise Bruselu poskytla prostor k setkání na úrovní Stá-
lého zastoupení ČR při EU a umožnila rozdiskutovat strategii 

příprav a zapojení regionů do institutu předsednictví. Cenné in-
formace účastnici mise získali také v rámci jednání s europoslan-
ci v Evropském parlamentu a při jednání se zástupci DG Regio, 
kde jsme měli možnost rozdiskutovat otázky týkající se struktu-
rální politiky a procesu vyjednávání operačních programů, ze-
jména Regionálního operačního programu Jihovýchod. Přenos 
praktických zkušeností byl účastníkům mise podán na půdě Stá-
lého zastoupení Rakouska při EU, kde ředitelka odboru mediální 
komunikace Ministerstva zahraničních věcí velice otevřeně sdě-
lila praktické zkušenosti z období předsednictví Rakouska Radě 
EU včetně nároků na personální obsazení a vytíženost osob pově-
řených koordinací a realizací akcí souvisejících s výkonem před-
sednictví.
Další odborná mise byla zacílena na Berlín, kde jsme měli mož-
nost nejen rozdiskutovat otázky náročnosti organizace regi-
onálních akcí souvisejících s předsednictvím, a zejména vliv 
předsednictví v Radě EU na městskou politiku, ale i otázky sou-
visející s urbánní problematikou ve vazbě na principy regionální 
politiky a integrovaným přístupem k rozvoji měst.
Poslední z odborných misí byla zaměřena na získání informací 
od našich nejbližších sousedů, tedy od země Dolní Rakousko, a to 
zejména se zaměřením a důrazem na organizování regionálních 
akcí uspořádaných ve správních jednotkách na úrovni „regionů 
– okresů“. Setkání se zodpovědnými osobami za přípravu regio-
nu na předsednictví v EU a za organizaci doprovodných akcí v re-
gionu umožnilo velmi osobní diskusi zúčastněných. Jako velmi 
cenné bylo jednání na téma „Příprava a implementace rakouského 
předsednictví z pohledu Evropské komise – vyjednávání na úrov-
ni Evropské komise“, „Role Stálého zastoupení Rakouska v Bru-
selu a Stálého zastoupení spolkové země v Bruselu při přípravě 
a výkonu předsednictví“, „Aktivity v průběhu předsednictví – za-
pojení regionálních klíčových hráčů“. 

 Martin Černý, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 530, e-mail: cerny.m@kr-vysočina.cz

Dotace na ochranu obecního nemovitého majetku 
v roce 2007 
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Novinkou „Radonového pro-
gramu ČR“ je celosvěto-
vé uznání souhrnu výsledků 
12 epidemiologických studií ev-
ropských zemí včetně studie 
z ČR ze Sedlčanska o příčinné 
souvislosti mezi výskytem ra-
donu v bytech a vzniku rakovi-
ny plic, zejména pak stanovení 
koeficientu jeho relativního ri-
zika 0,16 při objemové aktivi-
tě radonu (OAR) 100 Bq/m3 
ve vzduchu bytů.
S pomocí tohoto koeficien-
tu při průměrné OAR v ČR 
118,4 Bq/ m3, roční inciden-
ci rakoviny plic 5 636 případů 

a 102 693 úmrtí ročně lze dojít 
k hodnotě cca 900 případů ra-
koviny plic ročně způsobených 
radonem.
Tento údaj je však nutno 
brát s velkou rezervou, ne-
boť je získán pomocí koefi-
cientu z evropského průměru 
z 12 studií, a tedy ze značných 
rozdílů a neurčitostí u kuřáctví 
a incidencí rakoviny plic u mu-
žů a žen. Jeho spolehlivost 
je proto značně široká, v roz-
sahu 400–2 000. Přesnější pod-
klady však k dispozici nejsou.
Důležitá je technická a eko-
nomická schůdnost ozdrav-

Radonové nebezpečí – orientační stanovení relativní incidence 
rakoviny plic v krajích ČR a okresech kraje Vysočina

Pořadí závažnosti relativní incidence rakoviny plic způsobené 
radonem v krajích ČR a okresech kraje Vysočina dle repre-
zentativní distribuce expozice

Kraj
Relativní incidence rako-
viny plic způsobené rado-
nem v %

Pořadí

Vysočina 12,1   1

Liberecký 10,7   2

Pardubický   9,8   3

Královéhradecký   9,3   4

Olomoucký   9,0   5

Jihočeský   8,9   6

Jihomoravský   8,3   7

Středočeský   7,7   8

Plzeňský   7,5   9

Zlínský   7,3 10

Karlovarský   6,4 11

Ostravský   6,0 12

Ústecký   4,7 13

Praha   4,4 14

Okres
Relativní incidence rako-
viny plic způsobené rado-
nem v %

Pořadí

Třebíč 14,7   1

Žďár n. S. 12,8   2

Havl. Brod 11,4   3

Pelhřimov 11,0   4

Jihlava   9,5   5

ných a preventivních opatření. 
Nákladovost těchto opatře-
ní na jeden rok zachráněného 
(ušetřeného) kvalitního života 
po jejich realizaci lze přibližně 
odhadnout na cca 200 tis. Kč, 
což je akceptovatelné jako stát-
ní investice u protiradonových 
ozdravných opatření ve stáva-
jících obytných budovách, kte-
rá je srovnatelná s investicemi 
například do zdravotnictví, tak 
i jako investice individuální 
u preventivních protiradono-
vých opatření v bytových no-
vostavbách.
I když se nejedná o přes-
né, a tudíž definitivní údaje, 

je z nich patrné odůvodnění 
smysluplnosti „Radonového 
programu ČR“, jakož i snaha 
o to věnovat některým oblas-
tem v jeho v rámci i nadále 
zvýšenou pozornost.
Podle materiálu Státního ústa-
vu radiační ochrany „Pokus 
o stanovení pořadí zdravotní-
ho rizika radonu v jednotli-
vých krajích a okresech ČR“ 
(březen 2003) zpracoval 

 Jaroslav Šmejkal, odbor ži-
votního prostředí
telefon: 564 602 520, e-mail: 
smejkal.j@kr-vysocina.cz 

Téměř třetinu rozlohy kraje 
Vysočina pokrývá les

Podíl porostní půdy lesů na celkové rozloze – lesnatost – dosahuje 
v kraji Vysočina 30 %. To je o něco méně ve srovnání s průmě-
rem České republiky. Na úrovni správních obvodů obcí s rozšíře-
nou působností (SO ORP) existují v rámci kraje poměrně značné 
rozdíly (viz obrázek).

Lesnatost v SO ORP kraje Vysočina k 31. 12. 2005

Zdroj dat: Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

I přes podprůměrnou lesnatost má Vysočina po Jihočeském a Pl-
zeňském kraji nejvyšší podíl na roční umístěné těžbě dřeva. 
Je to dáno tím, že lesní porosty v našem kraji jsou ve srovnání 
s českým příhraničím poměrně dobře přístupné a působí zde řada 
provozů dřevozpracujícího a také papírenského průmyslu.

 Václav Novák, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 542, e-mail: novak.v@kr-vysocina.cz
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Lékařskou službu první pomoci (dále jen LSPP) v kraji Vysoči-
na zajišťují od roku 2003 po organizační stránce pověřené obce, 
finančně tuto aktivitu zajišťuje kraj Vysočina. V pevné částce, 
kterou kraj ročně přispívá na každého obyvatele (v konkrétním 
spádovém území), je zakalkulován podíl na zajištění všech typů 
LSPP – pro dospělé, pro děti a dorost, stomatologická. Ročně jde 
na zajištění LSPP z krajského rozpočtu částka převyšující 32 mi-
lionů korun.
Od 1. 1. 2008 bude na území kraje Vysočina zajištěna LSPP pro-
střednictvím jednoho střediska LSPP pro dospělé, jednoho stře-
diska LSPP pro děti a dorost a  střediska LSPP stomatologické 
v každém z okresů kraje Vysočina. Zajištěním LSPP budou pově-
řeny nemocnice zřizované krajem – Nemocnice Jihlava, Nemoc-
nice Havlíčkův Brod, Nemocnice Třebíč, Nemocnice Pelhřimov 
a Nemocnice Nové Město na Moravě.
Důvodem těchto kroků je snaha o zkvalitnění a komplexnější 
zajištění ošetření a lékařské péče včetně okamžitých navazují-
cích lékařských úkonů. Je třeba zdůraznit,že posílením výkonu 
zdravotnické záchranné služby kraj Vysočina v podstatě zvyšuje 
pravděpodobnost záchrany života při vážných zdravotních kom-
plikacích. S vědomím, že Ministerstvo zdravotnictví ČR připra-

vuje návrh novely zákona O péči o zdraví lidu, kde by měl být 
mimo jiné uzákoněn též poplatek za absolvování pohotovostních 
služeb pacientem, předpokládáme, že výrazně klesne poptáv-
ka po pohotovostních službách.Tato novela by měla mít platnost 
od 1. 1. 2008, stejně jako nový systém LSPP zavedený krajem Vy-
sočina. Hovoří se o výši 90 Kč/1 případ. 
V souvislosti s novou strukturou LSPP v kraji Vysočina schválilo 
krajské zastupitelstvo letos v červnu i posílení výkonu zdravot-
nické záchranné služby v Ledči nad Sázavou, Žďáru nad Sázavou 
a Chotěboři na úrovni rychlé lékařské pomoci a zabezpečení vý-
konu LSPP přes střediska zdravotnické záchranné služby ve Vel-
kém Meziříčí a Náměšti nad Oslavou.
Vzhledem k tomu, že kraj Vysočina si je vědom aktuálnosti toho-
to tématu, budeme se problematice LSPP na stránkách Zpravo-
daje pravidelně každý měsíc věnovat. Pro vaše dotazy byla také 
zřízena speciální e-mailová adresa lspp@kr-vysocina.cz. Na vaše 
otázky obratem zašleme odpověď a dotazy včetně odpovědí zve-
řejníme i zde ve Zpravodaji.

 Jitka Svatošová, odbor sekretariátu hejtmana 
telefon: 564602328, e-mail: svatosova.j@kr-vysocina.cz

LSPP a její budoucí fungování v kraji

Součástí společného projektu kraje Vysočina se společnostmi 
EKO-KOM, a. s., a ASEKOL, s. r. o., je i soutěž s názvem „My 
třídíme nejlépe“, která podporuje zájem veřejnosti o třídění odpa-
dů, zpětný odběr elektrozařízení a zvyšuje míru zapojení obyva-
tel kraje do pravidelného třídění komunálních odpadů. Soutěží se 
různými formami od vědomostních otázek přes internetové hry 
a fotosoutěž až po třídění odpadů v praxi.
Hlavní soutěž pro obce je oproti minulým ročníkům rozšířena, 
nebude se tedy hodnotit pouze celková výtěžnost odděleného sbě-

ru využitelných komunálních odpadů v kilogramech na obyvatele 
za čtvrtletí v období 10/2006–9/2007. Nově se také posuzuje, kdy 
a zda se obec zapojila do třídění všech obalových odpadů, má-li 
místo zpětného odběru elektrozařízení a zasílá-li výkazy o vy-
tříděném, využitém a odstraněném množství a druzích komu-
nálního odpadu společnosti EKO-KOM, a. s., v řádném termínu. 
Soutěžící obce zůstanou pro účely hlavní i vedlejší soutěže rozdě-
leny podle počtu obyvatel do čtyř velikostních kategorií.
Průběžné výsledky po polovině hlavní soutěže shrnuje tabulka.

Velikostí kategorie
/průběžné umístění

obec
do 500 obyvatel

obec
501–2 000 obyvatel

obec
2 001–10 000 obyvatel

obec
nad 10 000 obyvatel

1. místo Černá (47b)
Obyčtov (47b)

Česká Bělá (47b)
Rozsochatec (47b)

Polná (47b)
Ždírec n. Doubravou (47b)

Pelhřimov (47b)
Třebíč (47b)

2. místo neuděleno

3. místo Karlov (43b) Sázava (44b) 
Velká Losenice (44b) 
Vojnův Městec (44b)

Náměšť n. O. (39b) 
Přibyslav (39b)

Jihlava (44b)

My třídíme nejlépe

Vedle nejlépe třídící obce lze aktivně rozhodnout i o nejkrás-
nějším sběrném hnízdě obce. Ucházet se o stupně vítězů může 
každá obec, která zašle realizátorovi soutěže fotografii svého 
nejzajímavějšího sběrného místa nejpozději do 31. srpna (bliž-
ší podmínky na stránkách soutěže). Pořadí určí návštěvníci we-
bových stránek svým hlasováním. Zúčastněte se a pomozte své 
obci ve zviditelnění! 
Soutěž „My třídíme nejlépe“ byla prezentována formou soutěžní-
ho plakátu distribuovaného na všechny obce kraje Vysočina, kte-

ré jsou zapojeny v systému EKOKOM, a formou médií. K soutěži 
byly vytvořeny samostatné webové stránky, kde naleznete veške-
ré informace o pravidlech soutěží, probíhajících soutěžích, o při-
pravených výhrách, slavnostním ukončení soutěže, ale především 
o celkovém pořadí obcí – www.mytridimenejlepe.cz .

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

Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém zasedání dne 26. 6. 2007 vyhlásilo tři nové grantové 
programy z Fondu Vysočiny zaměřené na podporu prevence kriminality, na podporu vydává-
ní edičních počinů o Vysočině a na podporu dobrovolnictví v sociálních a zdravotnických služ-
bách. Níže je uveden výčet vyhlášených grantových programů a kontakt na odbory krajského 
úřadu, v jejichž gesci budou programy realizovány:

Prevence kriminality 2007 – 1 500 000 Kč – program na podporu specifických programů prevence kriminality (odbor se-
kretariátu hejtmana, Ing. Josef Pokorný, tel.: 564 602 164, pokorny.josef@kr-vysocina.cz) 
Uzávěrka: 30. 09. 2007

Edice Vysočiny V. – 2 000 000 Kč – program na podporu edičních počinů s vazbou na kulturu, historii, přírodu a krajinu 
Vysočiny (odbor kultury a památkové péče, Jaroslava Panáčková, tel.: 564 602 296, panackova.j@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 20. 08. 2007

Dobrovolnictví 2007 – 1 500 000 Kč – program na podporu dobrovolnictví v sociálních a zdravotnických službách na úze-
mí kraje Vysočina (odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Bc. Alena Řehořová, tel. 564 602 814, rehorova.a@kr-vysocina.cz )
Uzávěrka: 18. 08. 2007

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

Zrušení obecně závazné
vyhlášky
V částce 57/2007 Sbírky zá-
konů vydané dne 2. 7. 2007 
byl publikován pod č. 162 
Nález Ústavního soudu, kte-
rým dochází ke dni vyhláše-
ní Nálezu ve Sbírce zákonů ke 
zrušení Obecně závazné vy-
hlášky města Kladna č. 32/ 01, 
o zajištění veřejného pořádku 
při poskytování hostinských 
činností a pořádání veřej-
ných produkcí na území měs-
ta Kladna. 
Schengenský prostor
V částce 59/2007 Sbírky záko-
nů vydané dne 12. 7. 2007 byl 
publikován pod č. 170 zákon, 
kterým se mění některé zá-
kony v souvislosti se vstupem 
České republiky do schengen-
ského prostoru. V souvislosti 
s vytvářením legislativních 
podmínek pro fungování 
Schengenského informačního 
systému v ČR dochází např. 
ke změně zákona o Policii 

ČR, trestního řádu a 9 dalších 
zákonů.
Převážná část zákona nabude 
účinnosti dnem stanoveným 
v rozhodnutí Rady Evropské 
unie o spuštění Schengen-
ského informačního systému 
v ČR.
Sociálně-právní ochrana dětí
V částce 59/2007 Sbírky zá-
konů vydané dne 12. 7. 2007 
byl publikován pod č. 176 zá-
kon, kterým se mění zákon 
č. 359/1999 Sb., o sociálně-
-právní ochraně dětí, ve znění 
pozdějších předpisů.
Novela zjednodušuje byro-
kratické postupy při umisťo-
vání dětí do zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc; 
zvyšuje státní příspěvek na 
umístěné dítě.
Zákon nabývá účinnosti 1. 9. 2007.

 David Marek, oddělení 
správních činností
telefon: 564 602 183, e-mail: 
marek.d@kr-vysocina.cz

Novinky ve Sbírce zákonů
Jízdní řády pro rok 2007 veřej-
né osobní dopravy jsou platné 
od 10. prosince 2006 do 8. pro-
since 2007. V průběhu platnosti 
JŘ bylo možné provést některé 
změny v termínech 4. března 
a 10. června. Změny JŘ platné 
od druhé změny, tj. od 10. června 
2007, jsou pouze kosmetického 
charakteru, což v praxi znamená 
posuny pouze o minuty.
V drážní osobní dopravě musí 
cestující v pěti krajích počítat s 
minutovými posuny odjezdu a 
příjezdu vlaků, v některých re-
gionech se dočkají nových zastá-
vek vlaků. Nejvíce změn připadá 
na Ústecký a Karlovarský kraj.
Naopak nejméně změn bude 
na Vysočině, v Jihomoravském 
a v Královéhradeckém kraji. 
Jízdní řád se nemění ani v již-
ních Čechách. Tarify se nemě-
ní, dráhy však zavádějí nové 
jednodenní síťové jízdenky pro 

každý kraj i pro celou repub-
liku. Cena krajských jízdenek 
RegioNet bude 130 Kč na oso-
bu nebo 260 Kč pro skupinu 
dvou až pěti osob; celostátní 
síťová jízdenka ČD Net bude 
stát 390 Kč, respektive 780 Kč. 
Nové síťové jízdenky se do-
čkají i cyklisté. Podrobněj-
ší informace je možné nalézt 
na webových stránkách kra-
je > Dokumenty odborů kraj-
ského úřadu > Odbor dopravy 
a silničního hospodářství > Ve-
řejná osobní doprava.
V linkové dopravě je situa-
ce obdobná: linky a spoje za-
řazené do základní dopravní 
obslužnosti doznaly pouze mi-
nimální změny.

 Zdeněk Navrkal, odbor do-
pravy a silničního hospodářství 
telefon: 564 602 287, e-mail: 
navrkal.z@kr-vysocina.cz

Změny jízdních řádů

Odbor dopravy
a silničního hospodářství

Více informací pro místní samosprávy
www.kr-vysocina.cz
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Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva kraje
č. 4/2007 konaného dne 26. 6. 2007

Usnesení 0205/04/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje upravený pro-
gram jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 26. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0206/04/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje volí Ing. Jana Karase, 
Ing. Vladimíra Novotného ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje 
č. 4/ 2007.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 26. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0207/04/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí zprávu 
o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje, termín: 26. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0208/04/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci 
o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitelka krajského úřadu, termín: 26. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0209/04/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje v souladu s 
§ 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve zně-
ní pozdějších předpisů, poskytnout dotaci ve výši 43 000 Kč na pořízení ručně 
vyšívaného slavnostního praporu se znakem kraje Vysočina včetně žerdě a sto-
janu Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Krajskému sdružení hasičů kra-
je Vysočina, Jihlava 586 01, IČ: 86553216, dle materiálu ZK-04-2007-04, př. 1, 
a schvaluje zvýšení výdajové části rozpočtu kraje kapitola Zastupitelstvo kraje, 
§ 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví, a sdělovacích prostředků, položka 5222 
Neinvestiční transfery občanským sdružením o částku 43 000 Kč a současně sní-
žení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položka Nespecifikovaná rezerva, § 6409 
Ostatní činnosti jinde nezařazené o stejnou částku 43 000 Kč na pořízení ručně 
vyšívaného slavnostního praporu se znakem kraje Vysočina včetně žerdě a stoja-
nu Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Krajskému sdružení hasičů kraje 
Vysočina dle materiálu ZK-04-2007-04, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický, termín: 
20. 7. 2007
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0210/04/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje odměny pro čle-
ny a garanty řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny za obdo-
bí 1. 11. 2006–31. 5. 2007 dle materiálu ZK-04-2007-06, př. 1, bere na vědomí 
vzdání se odměny Ing. Jiřího Blažka za činnost ve všech řídicích výborech Fon-
du Vysočiny, do kterých je za politický klub KDU-ČSL jmenován, za období 
1. 11. 2006–31. 5. 2007, dle mat. ZK-04-2007-06, př. 2.
odpovědnost: OSH, OSŔKŽÚ (personální oddělení), termín: 26. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0211/04/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje odměny pro před-
sedy, místopředsedy a členy výborů zastupitelstva kraje za období 1. 11. 2006–
31. 5. 2007 dle materiálu ZK-04-2007-07, př. 1 a odměny pro předsedy, 
místopředsedy a členy komisí rady kraje za období 1. 11. 2006–31. 5. 2007 dle 
materiálu ZK-04-2007-07, př. 2.
odpovědnost: OSH, OSŘKŽÚ (personální oddělení), termín: 26. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0212/04/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout do-
taci ve výši 13 835 Kč Oblastní charitě Havlíčkův Brod, IČ: 15060233, pro denní 
stacionář pro děti a mládež s mentálním a kombinovaným postiženým Petrklíč 
v Ledči nad Sázavou, na chod či vybavení centra speciálními pomůckami, schva-
luje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, 
§ 3421 Využití volného času dětí a mládeže, položka 5223 Neinvestiční transfe-
ry církvím a náboženským společnostem ve výši 13 835 Kč při současném sní-
žení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položka Nespecifikovaná rezerva, § 6409 
Ostatní činnosti j. n., ve stejné výši 13 835 Kč na poskytnutí dotace na chod či 
vybavení centra speciálními pomůckami dennímu stacionáři pro děti a mládež 
s mentálním a kombinovaným postiženým Petrklíč v Ledči nad Sázavou, který 
zřizuje Oblastní charita Havlíčkův Brod, IČ: 15060233.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor, termín: 
30. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0213/04/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ převést darem 
pozemky par. č. 221/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 35 m² a par. 
č. 221/6 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 15 m² v k. ú. Bolíkovi-
ce a obci Babice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Babice ■ na-

být darem pozemky par. č. 2/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 
30 m², par. č. 9/6 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 39 m² a stavbu 
zastávkového pruhu postaveného na pozemcích par. č. 2/3 – ostatní plocha, ostat-
ní komunikace o výměře 30 m², par. č. 9/6 – ostatní plocha, ostatní komunika-
ce o výměře 39 m², par. č. 221/7 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 
31 m², par. č. 221/8 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 57 m² a par. 
č. 221/9 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4 m² v k. ú. Bolíkovice 
a obci Babice z vlastnictví obce Babice do vlastnictví kraje Vysočina schvaluje 
■ Dodatek č. 95 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, pří-
spěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2007-10, př. 1 ■ Dodatek č. 96 Zřizo-
vací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle 
materiálu ZK-04-2007-10, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 7. 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0214/04/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem 
dle GP č. 182-4310/94 nově oddělený pozemek par. č. 1445/2 – ostatní plocha, sil-
nice o výměře 1 253 m² v k. ú. Petrovice u Třebíče a obci Petrovice z vlastnictví 
kraje Vysočina do vlastnictví obce Petrovice, schvaluje dodatek č. 109 Zřizovací 
listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle ma-
teriálu ZK-04-2007-12, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 8. 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0215/04/2007/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: 31. 8. 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0216/04/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem 
pozemky par. č. 901/2 – lesní pozemek o výměře 2 480 m² a par. č. 1167/1 – lesní 
pozemek o výměře 1 378 m² včetně porostů v k. ú. Mladoňovice na Moravě 
a obci Mladoňovice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Mladoňovi-
ce, schvaluje dodatek č. 111 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vy-
sočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2007-14, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0217/04/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést pozem-
ky par. č. 5707/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 282 m², par. č. 5707/22 
– ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 60 m² a par. č. 5707/36 – ostatní 
plocha, zeleň o výměře 57 m² včetně součástí a příslušenství v k. ú. a obci Vel-
ké Meziříčí z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví Horáckého autodruž-
stva, K novému nádraží 1345, 594 01 Velké Meziříčí, IČ 469 69 730, za cenu 
131 500 Kč, schvaluje dodatek č. 108 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby 
silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2007-15, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 8. 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0218/04/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje změnit usnese-
ní 0413/07/2006/ZK tak, že z textu usnesení bude vypuštěn pozemek par. č. 246 
ostatní plocha, silnice o výměře 838 m² v k. ú. Česká Cikánka a obci Svratka, ma-
teriál ZK-07-2006-44, př. 1 bude nahrazen materiálem ZK-04-2007-16, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: srpen 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0219/04/2007/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: 31. 8. 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0220/04/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem 
pozemek par. č. 2917/26 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 771 m² 
nově oddělený geometrickým plánem č. 831-311/2006 z pozemku vedené-
ho ve zjednodušené evidenci – parcely původ Evidence nemovitostí (EN) par. 
č. 2917/6 a díly „a+e“ o výměře 289 m² oddělené z pozemku vedeného ve zjedno-
dušené evidenci parcely - původ Evidence nemovitostí (EN) par. č. 2917/3, vše 
v k. ú. a obci Štoky z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví městyse Štoky, 
schvaluje dodatek č. 115 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vyso-
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činy, příspěvkové organice dle materiálu ZK-04-2007-18, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: říjen 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0221/04/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem 
pozemek par. č. 391/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4 351 m² 
v k. ú. Otradice a obci Náměšť nad Oslavou z vlastnictví kraje Vysočina do vlast-
nictví města Náměšť nad Oslavou, schvaluje dodatek č. 116 Zřizovací listiny 
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organice dle materiálu 
ZK-04-2007-19, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: srpen 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0222/04/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ převést darem 
pozemky par. č. 1899/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 847 m², 
par. č. 1899/27 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 421 m² a par. 
č. 3830 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 7 m², všechny v k. ú. a obci Havlíč-
kův Brod z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod ■ na-
být darem pozemky st. par. č. 138/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 185 m², 
par. č. 3571 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 69 m² v k. ú. a obci Hav-
líčkův Brod z vlastnictví města Havlíčkův Brod do vlastnictví kraje Vysočina, 
schvaluje ■ dodatek č. 117 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vy-
sočiny, příspěvkové organice dle materiálu ZK-04-2007-20, př. 1 ■ dodatek č. 2 
Základní umělecké školy, Havlíčkův Brod, Smetanovo náměstí 31, dle materiálu 
ZK-04-2007-20, př. 2 ■ dodatek č. 3 Základní umělecké školy, Havlíčkův Brod, 
Smetanovo náměstí 31 dle materiálu ZK-04-2007-20, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: září 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0223/04/2007/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: květen 2008
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0224/04/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést úplatně 
2 ks transformačních stanic typu BTS 400 KVA se stroji 100 KVA nacházejících 
se na pozemku par. č. 360 v k. ú. Ocmanice v areálu cestmistrovství v Náměšti 
nad Oslavou a na pozemku par. č. 668/6 v k. ú. Hrotovice v areálu cestmistrov-
ství v Hrotovicích z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví společnosti E.ON 
Česká republika, a. s., Lannova 205, České Budějovice, IČ: 26078180, za kupní 
cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 57 220 Kč, schvaluje dodatek č. 
120 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu ZK-
04-2007-22, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0225/04/2007/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: srpen 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0226/04/2007/ZK – V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochra-
ně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje 
Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zá-
kona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici 
na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0227/04/2007/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: 30. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0228/04/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem 
pozemky par. č. st. 52-zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře 507 m², 
841/91 – vodní plocha, koryto vodního toku umělé o výměře 54 m², par. č. 3/ 2 
– ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 96 m², par. č. 804/2 – ostatní plo-
cha, ostatní komunikace o výměře 3 m², par. č. 804/3 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 19 m², par. č. 804/4 – ostatní plocha, ostatní komunika-
ce o výměře 9 m², par. č. 804/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 
28 m², par. č. 826/2-ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 56 m², par. 
č. 826/ 3 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 379 m², par. č. 836/4 – 
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 m² a par. č. 836/5 ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře 381 m²,všechny v k. ú. a obci Litohoř z vlastnictví 
kraje Vysočina do vlastnictví obce Litohoř, schvaluje dodatek č. 124 Zřizovací 
listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle ma-
teriálu ZK-04-2007-26, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 8. 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0229/04/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt darem 
skleník na pozemku par. č. 19 v k. ú. Podklášteří, obec Třebíč, a nářaďový do-
mek vybudovaný na pozemku par. č. 882 v k. ú. a obci Třebíč z vlastnictví města 
Třebíč do vlastnictví kraje Vysočina, schvaluje dodatek č. 4 Zřizovací listiny Zá-
kladní školy Třebíč, 9. května 3, dle materiálu ZK-04-2007-28, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0230/04/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem 
pozemek par. č. st. 81/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 834 m², pozemek 
par. č. st. 81/3 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m², pozemek par. č. st. 81/ 4 
– zastavěná plocha a nádvoří o výměře 31 m², pozemek par. č. st. 124 – zastavě-
ná plocha a nádvoří o výměře 951 m², budovu č. p. 69 – objekt k bydlení na par. 
č. st. 81/1, budovu č. p. 96 – objekt k bydlení na par. č. st. 124, budovu bez čp/ če 
– jiná stavba na par. č. st. 81/3, budovu bez čp/če – jiná stavba na par. č. st. 81/4 v k. ú. 
a obci Horní Dubenky z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Horní Du-
benky a zřídit předkupní právo ve prospěch kraje Vysočina jako dárce, schvaluje 
Dodatek č. 6 Zřizovací listiny Střední odborné školy a Středního odborného uči-
liště Třešť dle materiálu ZK-04-2007-29, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: srpen 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0231/04/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje bezúplatně na-
být pozemky dle materiálu ZK-04-2007-30, př. 1 z vlastnictví České republiky a 
příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve vě-
cech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0232/04/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje změnit usnesení 
0196/03/2006/ZK tak, že u nabývaného pozemku par. č. 4136/3 – ostatní plocha, 
neplodná půda o výměře 4430 m² v k. ú. a obci Počátky se na základě geometric-
kého plánu č. 791-101-2007 nově uvede výměra 4309 m².
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 8. 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0233/04/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ dodatek č. 12 
Zřizovací listiny Střední školy stavební Třebíč dle materiálu ZK-04-2007-33, 
př. 1 ■ dodatek č. 3 Zřizovací listiny Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové orga-
nizace, dle materiálu ZK-04-2007-33, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 8. 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0234/04/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvu 
o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina a městem Humpolec, ve kte-
ré se kraj po vydání správního rozhodnutí o vyřazení silnice III/12933 ze silniční 
sítě zaváže uzavřít darovací smlouvu na převod pozemků par. č. 596/5 – ost. plo-
cha, silnice a par. č. 596/11 – ost. plocha, silnice a par. č. 641/3 v k. ú. Petrovice 
u Humpolce, obec Humpolec, a komunikace na těchto pozemcích postave-
ných z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Humpolec.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 8. 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0235/04/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ uzavřít smlou-
vu o budoucí darovací smlouvě, ve které se obec Trnava zaváže do svého vlast-
nictví převzít část stavby silnice II/360 nacházející se na pozemcích par. č. 5415, 
par. č. 6260 a na dle GP č. 626-406/2006 nově oddělených pozemcích par. č. 4868/37
a par. č. 4868/47 v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava, dále stavbu obslužné ko-
munikace na pozemku par. č. 4950/3 v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava 
a dále pozemky par. č. 5415, par. č. 6260, par. č. 4950/3 a dle GP č. 626-406/2006 
nově oddělené pozemky par. č. 4868/37 a par. č. 4868/47 v k. ú. Trnava u Třebíče 
a obci Trnava ■ nabýt nemovitosti v rozsahu, způsobem, za podmínek a za kupní 
ceny dle materiálu ZK-04-2007-35, př. 1 do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0236/04/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt nemovi-
tosti pro stavbu silnice „II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 3. stavba, 4. etapa“ v rozsa-
hu, způsoben a za kupní ceny dle materiálu ZK-04-2007-36, př. 1 do vlastnictví 
kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0237/04/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvy 
o budoucích kupních smlouvách a smlouvy o budoucích darovacích smlouvách 
na pozemky v rozsahu a za ceny dle materiálu ZK-04-2007-37, př. 1.
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odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0238/04/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje snížit kupní 
ceny pozemků vykupovaných pro stavbu silnice „III/03821 Havlíčkův Brod, 
Lidická–Havířská, II. stavba“ schválených usnesením 028/01/2004/ZK, ve zně-
ní usnesení 0204/03/2005/ZK, ve znění usnesení 0111/02/2006/ZK a vedených 
v katastru nemovitostí jako pozemky par. č. 2010/3, par. č. 2562/2 a par. č. 2899/ 3 
v k. ú. Havlíčkův Brod od vlastníka Českých drah, a. s., z 240 Kč/m² na zao-
krouhleně 195,12 Kč/m², tj. na celkovou cenu 8 000 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0239/04/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje změnit usnesení 
0571/09/2006/ZK tak, že v materiálu ZK-09-2006-30, př. 1 se nahradí část týka-
jící se LV č. 313 – vlastník JIPOCAR, spol. s r. o., materiálem ZK-04-2007-39, 
př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0240/04/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt koupí 
pozemky pro stavbu silnice „II/128 Pacov–Lukavec, 1. stavba“ v rozsahu, způ-
sobem, za podmínek a ceny od vlastníků dle materiálu ZK-04-2007-40, př. 1 
do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0241/04/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt kou-
pí pozemky pro stavbu silnice „II/405 Příseka–Brtnice“ v rozsahu, způsobem, 
za podmínek a ceny od vlastníků dle materiálu ZK-04-2007-41, př. 1 do vlast-
nictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 2008
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0242/04/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlou-
vy o budoucí smlouvě kupní za cenu stanovenou podle vyhlášky č. 540/2002 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona 
č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění poz-
dějších předpisů a cenu porostů stanovenou podle tohoto předpisu a smlouvu 
o budoucí smlouvě darovací na pozemky pro stavbu „III/406 Salavice – úprava 
křižovatky“ v katastrálním území Salavice dle materiálu ZK-04-2007-42, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0243/04/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvu 
o budoucí darovací smlouvě ■ mezi ŘSD ČR a krajem Vysočina podle které ŘSD 
ČR převede a kraj Vysočina převezeme do svého vlastnictví úsek stávající silni-
ce I/38 od křižovatky se silnicí I/34 – uzlový bod 2321A005 – do místa budoucí 
křižovatky s jihovýchodním kvadrantem obchvatu města Havlíčkův Brod (ulice 
Lidická) v lokalitě s názvem Novotného Dvůr ■ mezi krajem Vysočina a městem 
Havlíčkův Brod, podle které kraj Vysočina převede a město Havlíčkův Brod pře-
vezme do svého vlastnictví úsek stávající silnice III/03811 od křižovatky se silni-
cí III/03810 po křižovatku s ulicí Průmyslová, která je zároveň vyústěním stavby 
„III/03821 Havlíčkův Brod Havířská – Lidická II. stavba“ na silnici III/03810 
a stávající silnici III/03821.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0244/04/2007/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: říjen 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0245/04/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout 
účelovou investiční dotaci Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvko-
vé organizaci, IČ 00090450, na akci „II/357 Bystřice nad Pernštejnem – havárie 
opěrné zdi“ ve výši 2 670 000 Kč, schvaluje v rámci výdajové části rozpočtu kraje 
rozpočtové opatření zvýšením kapitoly Doprava, § 2212 - Silnice, položky 6351 – 
Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 2 670 000 Kč 
při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti 
j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 2 670 000 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický, ředitel Krajské správy 
a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, termín: 30. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0246/04/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít se spo-
lečností NIMIRU, spol. s r. o., se sídlem Nádražní 128, Havlíčkův Brod, 
IČ: 25276387, smlouvu o smlouvě budoucí kupní, dle materiálu ZK-04-2007-46, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: červenec 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0247/04/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt pozemky 
pro stavbu „Přeložka silnice II/352 Jihlava–Heroltice“ od vlastníků, v rozsahu, 
způsobem za ceny a podmínek dle materiálu ZK-04-2007-88, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0248/04/2007/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: 31. 8. 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0249/04/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt pozemek 
par. č. 2514 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 445 m² v k. ú. a obci 
Třebíč vzniklý dle GP č. 4227-19/2007 z vlastnictví společnosti PSJ holding, a. s., 
se sídlem Jihlava, Jiráskova č. p. 3960 č. o. 32, PSČ 58604, do vlastnictví kraje 
Vysočina za kupní cenu 364 900 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0250/04/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje změnit usnesení 
0055/01/2005/ZK ve znění usnesení 0119/02/2006/ZK ve znění usnesení 0428/
07/2006/ZK tak, že text ■ Nabyvatel se zavazuje o nemovitosti uvedené v čl. I. 
této smlouvy řádně pečovat, užívat je pouze za účelem poskytování základní-
ho vzdělání a vzdělávacích programů, nebude je využívat ke komerčním úče-
lům, ani je nebude k takovým účelům pronajímat, to vše po dobu nejméně 10 let 
od nabytí vlastnického práva ■ Nabyvatel se dále zavazuje nemovitosti uve-
dené v čl. I. této smlouvy po dobu nejméně 10 let od nabytí vlastnického práva 
nezcizit ve prospěch jiné osoby ■ Za porušení kteréhokoliv ze závazků uvede-
ných v odst. 1 je nabyvatel povinen převést do státního rozpočtu prostřednictvím 
převodce částku 40 000 Kč ■ Smluvní strany se výslovně dohodly, že zaplace-
ním sankce závazky nezanikají a převodce je oprávněn uplatnit sankci opako-
vaně při každém porušení shora uvedených závazků i kumulativně při porušení 
několika závazků najednou ■ Za porušení závazku uvedeného v odst. 2 tohoto 
článku, tj. nezcizit předmětné nemovitosti po stanovenou dobu, zavazuje se na-
byvatel uhradit do státního rozpočtu prostřednictvím převodce částku odpoví-
dající dvojnásobku ceny převáděných nemovitostí v místě a čase obvyklé v době 
porušení závazku. Bude-li tato částka nižší než dvojnásobek ceny nemovitostí 
zjištěné podle cenového předpisu platného v době bezúplatného převodu, zava-
zuje se nabyvatel uhradit do státního rozpočtu prostřednictví převodce částku 
odpovídající dvojnásobku ceny zjištěné podle cenového předpisu platného v do-
bě bezúplatného převodu. Zaplacením této sankce sjednaný závazek dle odst. 2 
tohoto článku zaniká. Tím není dotčeno právo převodce požadovat úhradu sjednané 
sankce i v případě, dojde-li k porušení závazků sjednaných v odst. 1 tohoto člán-
ku ■ Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě do 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení 
převodcem písemně vyzván ■ Bude-li zjištění sankce dle odst. 4 tohoto článku 
spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku, případně s jinými účelně 
vynaloženými náklady, uhradí nabyvatel i tyto náklady ■ Převodce je oprávněn 
kdykoli během lhůty stanovené v odst. 1 a 2 tohoto článku kontrolovat, zda jsou 
splněny všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele a nabyvatel je po-
vinen k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost ■ Nabyvatel je po-
vinen vždy k 31. 12. příslušného roku během celé lhůty stanovené v odst. 1 a 2 
tohoto článku předat převodci písemnou zprávu zachování a rozvoji aktivit, kte-
ré jsou ve veřejném zájmu, k jehož zachování se nabyvatel v této smlouvě zavá-
zal se nahrazuje textem ■ Nabyvatel se zavazuje o nemovitosti uvedené v čl. I. 
této smlouvy řádně pečovat, užívat je pouze za účelem poskytování základní-
ho vzdělání a vzdělávacích programů, nebude je využívat ke komerčním úče-
lům ani je nebude k takovým účelům pronajímat, to vše po dobu nejméně 10 let 
od nabytí vlastnického práva ■ Nabyvatel se dále zavazuje nemovitosti uvede-
né v čl. I. této smlouvy po dobu nejméně 10 let od nabytí vlastnického práva ne-
zcizit ve prospěch jiné osoby ■ Za porušení kteréhokoliv ze závazků uvedených 
v odst. 1 je nabyvatel povinen převést do státního rozpočtu prostřednictvím pře-
vodce částku 40 000 Kč ■ Smluvní strany se výslovně dohodly, že zaplacením 
sankce závazky nezanikají a převodce je oprávněn uplatnit sankci opakovaně při 
každém porušení shora uvedených závazků i kumulativně při porušení několi-
ka závazků najednou ■ Za porušení závazku uvedeného v odst. 2 tohoto článku, 
tj. nezcizit předmětné nemovitosti po stanovenou dobu, zavazuje se nabyvatel 
uhradit do státního rozpočtu prostřednictvím převodce částku odpovídající dvoj-
násobku ceny převáděných nemovitostí v místě a čase obvyklé v době poruše-
ní závazku. Bude-li tato částka nižší než dvojnásobek ceny nemovitostí zjištěné 
podle cenového předpisu platného v době bezúplatného převodu, zavazuje se 
nabyvatel uhradit do státního rozpočtu prostřednictví převodce částku odpoví-
dající dvojnásobku ceny zjištěné podle cenového předpisu platného v době bez-
úplatného převodu. Zaplacením této sankce sjednaný závazek dle odst. 2 tohoto 
článku zaniká. Tím není dotčeno právo převodce požadovat úhradu sjednané 
sankce i v případě, dojde-li k porušení závazků sjednaných v odst. 1 tohoto člán-
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ku ■ Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě do 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení 
převodcem písemně vyzván ■ Bude-li zjištění sankce dle odst. 4 tohoto článku 
spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku, případně s jinými účelně 
vynaloženými náklady, uhradí nabyvatel i tyto náklady ■ Převodce je oprávněn 
kdykoli během lhůty stanovené v odst. 1 a 2 tohoto článku kontrolovat, zda jsou 
splněny všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele, a nabyvatel je povi-
nen k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost ■ Nabyvatel je povinen 
vždy k 31. 12. příslušného roku během celé lhůty stanovené v odst. 1 a 2 tohoto 
článku předat převodci písemnou zprávu zachování a rozvoji aktivit, které jsou 
ve veřejném zájmu, k jehož zachování se nabyvatel v této smlouvě zavázal.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 6. 2008
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0251/04/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci 
o předložených žádostech dle materiálu ZK-04-2007-05, schvaluje rozpočtové 
opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5311 – Bezpeč-
nost a veřejný pořádek o částku 410 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezer-
va a rozvoj kraje, položka Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 410 000 Kč 
na poskytnutí dotací obcím na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 
2007, rozhoduje poskytnout dotace obcím z kapitoly Požární ochrana a IZS, 
§ 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek ve výši 1 410 tis. Kč snížením investiční 
rezervy určené na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2007 dle materi-
álu ZK-04-2007-05, př. 2, zamítá žádosti obcí na poskytnutí dotace na ochranu 
obecního nemovitého majetku v roce 2007 dle materiálu ZK-04-2007-05, př. 3.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana a ekonomický odbor, termín: 
31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0252/04/2007/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: 30. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0253/04/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ v souladu 
s § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, vyhradit si kompe-
tence k rozhodnutí o předložení nabídky Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových v Praze na převod majetku dle § 41 zákona č. 245/2006 Sb., o ve-
řejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých 
zákonů, v platném znění ■ předložit nabídku Úřadu pro zastupování státu ve vě-
cech majetkových v Praze na převod majetku dle materiálu ZK-04-2007-48, př. 
1. dle § 41 zákona č. 245/2006 Sb. o veřejných neziskových ústavních zdravotnic-
kých zařízeních a o změně některých zákonů, v platném znění.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 15. 7. 2007
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0254/04/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Smlouvu 
se SFDI dle materiálu ZK-04-2007-49, př. 1, a příloh Smlouvy dle materiálů ZK-
04-2007-49, př. 2, ZK-04-2007-49, př. 3upr1, ZK-04-2007-49, př. 4.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, termín: 24. 7. 2007
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0255/04/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Dodatek 
ke Smlouvě se SFDI dle materiálů ZK-04-2007-50, př. 1upr1, ZK-04-2007-50, př. 
2 a ZK-04-2007-50, př. 3.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, termín: 24. 7. 2007
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0256/04/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ poskytnout 
dotace v rámci kapitoly Zemědělství v souladu se „Zásadami Zastupitelstva kra-
je Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z roz-
počtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití“ ve znění Dodatku č. 1 
podle materiálu ZK-04-2007-51, př. 1 ■ schválit vzor Oznámení o poskytnutí fi-
nančního příspěvku na hospodaření v lesích, uvedený v materiálu ZK-04-2007-
51, př. 2.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický 
odbor, termín: 26. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0257/04/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ zamítnout žá-
dost Obce Veselý Žďár o změnu termínu při rozhodování o poskytnutí dotace 
na akci „Výstavba a technická obnova kanalizace Veselý Žďár“ ■ zamítnout žá-
dost Obce Veselý Žďár o poskytnutí půjčky na akci „Výstavba a technická obno-
va kanalizace Veselý Žďár“.
odpovědnost: lesního a vodního hospodářství a zemědělství, termín: 31. 7. 2007
Usnesení bylo přijato 26 hlasy, proti 8, zdrželi se 4. 
Usnesení 0258/04/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout do-
taci z kapitoly Zemědělství, § 2399 Ostatní záležitosti vodního hospodářství – 
zvláštní účet vod Městysu Dolní Cerekev na dofinancování nákladů sanačních 
prací na skládce průmyslových odpadů v k. ú. Nový Rychnov v celkové výši 

9 717 947 Kč (z rozpočtu kraje roku 2007 částku 8 000 000 Kč a z rozpočtu kraje 
roku 2008 zbývající částku 1 717 947 Kč) dle materiálu ZK-04-2007-53, př. 2.
odpovědnost: lesního a vodního hospodářství a zemědělství, termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 0, zdržel se 0. 
Usnesení 0259/04/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout z ka-
pitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb 
a územního rozvoje dotaci obci Vlkov, IČ 00295752, na akci „Oprava kulturního 
domu“ ve výši 119 tis. Kč za podmínek stanovených v „Zásadách Zastupitelstva 
kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina“ 
v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický, termín: 26. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0260/04/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout do-
taci subjektům uvedeným v materiálu ZK-04-2007-55, př. 2 a ve výši uvedené 
v materiálu ZK-04-2007-55, př. 2 na úhradu části nákladů na zpracování projek-
tové dokumentace k žádostem pro další kola výzev do grantových schémat vy-
hlášených krajem Vysočina za podmínek stanovených ve Smlouvě o poskytnutí 
dotace na zpracování projektové dokumentace pro další kola výzev do granto-
vých schémat dle materiálu ZK-04-2007-55, př. 3, schvaluje rozpočtové opatření 
spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální rozvoj § 3699 Ostatní záležitosti ko-
munálních služeb a územního rozvoje o částku 26 784 Kč při současném snížení 
kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položka Nespecifikovaná rezerva o stejnou část-
ku k zajištění financování žádostí předložených v souladu se zásadami dle mate-
riálu ZK-04-2007-55, př. 2.
odpovědnost: ORR, OE, termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0261/04/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ „Zásady Za-
stupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování 
a propagace principů místní Agendy 21 v kraji Vysočina“ dle materiálu ZK-04-
2007-56, př. 4 ■ rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální 
rozvoj, § 3636 Ostatní záležitosti komunálních služeb a územního rozvoje o část-
ku 1 500 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položka 
Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku k zajištění financování žádostí před-
ložených v souladu se „Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytová-
ní dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 v kraji 
Vysočina“.
odpovědnost: ORR, OE, termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0262/04/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje ukládá zástupcům kraje 
Vysočina v orgánech Regionální rozvojové agentury Vysočina, z. s. p. o. (dále jen 
„RRAV“), seznámit RRAV s tím, že kraj Vysočina dále nebude v souvislosti se 
svým členstvím v RRAV poskytovat RRAV jakoukoliv další finanční podporu.
odpovědnost: ORR, EO, termín: 30. 8. 2007
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 1, zdržel se 4.

Usnesení 0263/04/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje zrušit rozhodnu-
tí o poskytnutí podpory akci reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.3/5010 učiněné usnesením 
č. 0579/09/2006/ZK ze dne 12. 12. 2006 příjemci uvedenému v materiálu ZK-04-
2007-58, př. 1 ve výši 7 151 514 Kč.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 30. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0264/04/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ zvýšit pod-
poru poskytnutou usnesením č. 0579/09/2006/ZK příjemci HOTEL JEHLA, s. r. o., 
se sídlem Kovářova 214/4, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 25333054, na akci reg. 
č. CZ.04.1.05/4.2.63.3/4999 ve výši 1 850 198 Kč o částku 5 181 802 Kč, tedy 
na 7 032 000 Kč dle materiálu ZK-04-2007-59, př. 1 ■ uzavřít Dodatek č. 1 
Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce „HOTEL JEHLA – rekonstruk-
ce hotelových pokojů“ v rámci grantového schématu Podpora regionální a místní 
infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina dle materiálu ZK-04-2007-59, 
př. 2.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 30. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0265/04/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ poskytnout 
dotaci svazku obcí Horácko – ekologický mikroregion, IČ: 68731990, se sídlem 
Budišov 110, 675 03, na vybudování dvou přístupových cest k lodním zastáv-
kám na Dalešické přehradě ve výši do max. 3 000 tis Kč za podmínek stanove-
ných ve smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-04-2007-60, př. 5upr1 
■ schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální roz-
voj, § 3636 Územní rozvoj, o částku 3 000 tis. Kč při současném snížení kapitoly 
Rezerva a rozvoj kraje, položka Nespecifikovaná rezerva, § 6409 Ostatní čin-
nosti j. n. o stejnou částku 3 000 tis. Kč pro svazek obcí Horácko - ekologický 
mikroregion, IČ: 68731990, se sídlem Budišov 110, 675 03, na vybudování dvou 
přístupových cest k lodním zastávkám na Dalešické přehradě.
odpovědnost: ORR, OE, termín: 15. 7. 2007
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
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Usnesení 0266/04/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje změny akce reg. 
číslo CZ.04.1.05/1.1.59.3/4736 uvedené v ZK-04-2007-62, př. 1, ruší rozhodnutí 
o poskytnutí podpory na realizaci akce reg. číslo CZ.04.1.05/1.1.59.3/4736 ve vý-
ši 578 880 Kč učiněné usnesením č. 0439/07/2006/ZK ze dne 26.9.2007, rozho-
duje poskytnout podporu ve výši uvedené v ZK-04-2007-62, př. 2 na realizaci 
akce uvedené v ZK-04-2007-62, př. 2, příjemci podpory uvedenému v ZK-04-
2007-62, př. 2.
odpovědnost: ORR, termín: 30. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 0, zdržel se 0. 
Usnesení 0267/04/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informa-
ci o přípravě projektu „Vědeckotechnologický park Jihlava“, kde nositelem pro-
jektu bude kraj Vysočina, ukládá Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu 
kraje Vysočina a Odboru majetkovému Krajského úřadu kraje Vysočina pracovat 
na dokumentaci pro projekt „Vědeckotechnologický park Jihlava“.
odpovědnost: ORR, OM, termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0268/04/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ poskytnout 
dotaci ve výši 50 000 Kč Městu Náměšť nad Oslavou, Masarykovo nám. 104, 
675 71 Náměšť nad Oslavou, IČ: 00289965, určenou pro příspěvkovou organi-
zaci Městské a kulturní středisko, Masarykovo nám. 100, 675 71 Náměšť nad 
Oslavou, IČ: 18127746, na krytí nákladů souvisejících s pořádáním akce Festival 
„Folkové prázdniny“ ■ schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitel-
stvo kraje (příloha Z2 hlavní knihy rozpočtu – Kulturní, společenské a sportovní 
akce podporované krajem v roce 2007), snížení rezervy, § 6409 Ostatní činnosti 
j.n., položka 5901 Nespecifikovaná rezerva o částku 50 tis. Kč a povýšení § 3319 
Ostatní záležitosti kultury, položka 5321 Neinvestiční transfery obcím o stejnou 
částku 50 tis. Kč na krytí nákladů souvisejících s pořádáním akce Festival „Fol-
kové prázdniny“ dle materiálu ZK-04-2007-64, př. 1 a materiálu ZK-04-2007-64, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor, termín: 
31. 7. 2007
Usnesení bylo přijato 28 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0269/04/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přiděle-
ní účelových prostředků pro Gymnázium Vincence Makovského se sportovní-
mi třídami, Leandra Čecha 152, Nové Město na Moravě, na 2. čtvrtletí 2007 
na realizaci vyhlášeného rozvojového programu pro sportovní gymnázia a gym-
názia s třídami se studijním oborem sportovní příprava na rok 2007 ve výši 
295 223 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín: 
červen 2007
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0270/04/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí přiděle-
ní účelových prostředků na rozvojový program „Financování asistentů pedago-
ga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním“ právnickým osobám 
vykonávajícím činnost škol a školských zařízení v celkové výši 2 041 816 Kč dle 
materiálu ZK-04-2007-66, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín: 
červen 2007
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0271/04/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout do-
taci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání – 
Podpora volnočasových aktivit, soutěží, mezinárodní spolupráce a sportu městu 
Přibyslav určenou pro příspěvkovou organizaci Základní školu Přibyslav, okres 
Havlíčkův Brod, ve výši 12 tis. Kč na dofinancování evropského projektu „The 
Never Ending Story through Europe“.
odpovědnost: OŠMS, EO, termín: 1. 7. 2007
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0272/04/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout do-
taci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3231 – Základní umělecké školy 
dle materiálu ZK-04-2007-68, př. 5 ■ Investiční dotaci: – Městu Polná ve výši 
100 000 Kč pro Základní uměleckou školu Polná, Zámek 485, 588 13 Polná (pří-
spěvková organizace), na pořízení klavírního křídla Bohemia Janáček, – Městu 
Náměšť nad Oslavou ve výši 93 000 Kč pro Základní uměleckou školu Náměšť 
nad Oslavou, Masarykovo nám. 51, 675 71 Náměšť nad Oslavou (příspěvková 
organizace), na pořízení pianina ■ Neinvestiční dotaci Městu Chotěboř ve výši 
147 158 Kč,- pro Základní uměleckou školu Chotěboř, Náměstí TGM 322, 583 01 
Chotěboř (příspěvková organizace), na opravu koncertního klavíru.
odpovědnost: OŠMS, odbor ekonomický, termín: do konce roku 2007
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0273/04/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout do-
taci v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná 
činnost organizacím v celkové výši 9 387 Kč na podporu účasti na sportovních 
mistrovstvích dle materiálu ZK-04-2007-69, př. 7.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, termín: 31. 
12. 2007
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0274/04/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout 
dotaci ve výši 50 000 Kč v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 
– Ostatní tělovýchovná činnost Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod, 
sídlem Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 529672, na podporu pořádání 
„Světového poháru v Softbale seniorů ve dnech 18. 6.–24. 6. 07“, blíže specifiko-
vaného v žádosti PSM 10/07 (materiál ZK-04-2007-70, př. 1).
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, termín: 
31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0275/04/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje souhlasí se záměry změn 
ve školském rejstříku, které jsou označené v materiálu ZK-04-2007-71, př. 1 
kódy 1A, B, C, 2A, B, 3A, 4A, B, 5A, B, 6A, B.
odpovědnost: OŠMS, termín: 31. 8. 2007
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 0, zdrželi se 4.
Usnesení 0276/04/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Dodatek č. 3 Zři-
zovací listiny příspěvkové organizace s názvem Základní škola a Mateřská ško-
la při zdravotnických zařízeních Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-04-2007-72, 
př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: 31. 7. 2007
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0277/04/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ uzavřít 
smlouvu o převzetí vzdělávacích činností dle materiálu ZK-04-2007-73, př. 1 
■ zrušit příspěvkovou organizaci Dům dětí a mládeže, Světlá nad Sázavou, Je-
lenova 102, dle materiálu ZK-04-2007-73, př. 2 ■ uzavřít darovací smlouvu dle 
materiálu ZK-04-2007-73, př. 3 ■ uzavřít smlouvu o převzetí práv a závazků dle 
materiálu ZK-04-2007-73, př. 4.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: 28. 2. 2008
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0278/04/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout in-
vestiční dotaci městu Pelhřimov na „Dostavbu kuželny v Pelhřimově“ maxi-
málně ve výši 12 000 tis. Kč. Finanční prostředky budou uvolněny po ukončení 
projektu a prokázání zaplacení všech faktur investorem, schvaluje rozpočtové 
opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostat-
ní tělovýchovná činnost o částku 12 000 tis. Kč za účelem poskytnutí investič-
ní dotace městu Pelhřimov na „Dostavbu kuželny v Pelhřimově“ při současném 
snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položky Ne-
specifikovaná rezerva, o částku 12 000 tis. Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, odbor sekre-
tariátu hejtmana, termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0279/04/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout 
dotaci FC Vysočina Jihlava, a. s., Jiráskova 69, Jihlava, IČ 26217350, ve výši 
2 500 tis. Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže ve fotbale dle ma-
teriálu ZK-04-2007-75, př. 4, schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvý-
šení výdajů kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná 
činnost o částku 2 500 tis. Kč s určením pro FC Vysočina Jihlava, a. s., Jiráskova 
69, Jihlava, IČ 26217350, za účelem podpory projektu Krajského centra talento-
vané mládeže ve fotbale při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kra-
je, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva, 
o tuto částku 2 500 tis. Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín: 
31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 24 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0280/04/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout do-
taci v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná 
činnost členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina na činnost v roce 2007 
v celkové výši 5 518 882 Kč dle tabulky č. 1 materiálu ZK-04-2007-76, př. 4.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, odbor sekre-
tariátu hejtmana, termín: 30. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 27 hlasy, proti 0, zdrželi se 3.
Usnesení 0281/04/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout do-
tace v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná 
činnost organizacím v celkové výši 57 406 Kč na podporu účasti na sportovních 
mistrovstvích dle tabulky 1 materiálu ZK-04-2007-77, př. 6.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, termín: 
31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0282/04/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout do-
taci městu Třebíč pro KVIZ – Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Tře-
bíč (příspěvkovou organizaci) ve výši 12 003 Kč na částečnou úhradu nákladů 
spojených s pořádáním krajské postupové přehlídky „Třebíčské loutkářské jaro 
2007“, schvaluje rozpočtové opatření v rámci kapitoly Kultura, § 3319 – Ostat-
ní záležitosti kultury, snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 
12,1 tis. Kč při současném zvýšení položky 5321 – Neinvestiční transfery obcím 
o částku 12,1 tis. Kč na poskytnutí dotace městu Třebíč pro KVIZ – Kulturní, 
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vzdělávací a informační zařízení Třebíč (příspěvkovou organizaci) na částečnou 
úhradu nákladů spojených s pořádáním krajské postupové přehlídky „Třebíčské 
loutkářské jaro 2007“.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, odbor ekonomický, termín: 
30. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0283/04/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ Dodatek č. 
1 k Manuálu pro implementaci Programu „Kulturní dědictví Vysočiny“, verze 
14. 2. 2006, dle materiálu ZK-04-2007-79, př. 1 ■ Dodatek č. 1 k Postupům pro 
Žadatele k přípravě Žádosti o Podporu do Programu „Kulturní dědictví Vysoči-
ny“, verze 14. 2. 2006, dle materiálu ZK-04-2007-79, př. 2, vyhlašuje Průběžnou 
výzvu č. 1 do programu „Kulturní dědictví Vysočiny“ v termínu od 11. 7. 2007 
do 5. 9. 2007 dle materiál ZK-04-2007-79, př. 5.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, termín: 26. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0284/04/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Dodatek č. 9 Zři-
zovací listiny Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-
2007-80, př. 2, ukládá odboru sociálních věcí a zdravotnictví v součinnosti 
s ředitelem Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace zajistit podání návrhu 
na zápis změny do obchodního rejstříku.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, 
příspěvkové organizace, termín: 20. 7. 2007
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0285/04/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí verzi 1. 1 
Zdravotního plánu kraje Vysočina dle materiálu ZK-04-2007-81, př. 1 a informa-
ci o skutečnosti, že plátce zdravotní péče Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR 
zatím není připravena vydat stanovisko ke Zdravotnímu plánu kraje Vysočina 
tak, aby byl podkladem pro budoucí společný postup kraje a plátce, schvalu-
je prodloužení termínu pro uzavření prací na Zdravotním plánu kraje Vysočina 
do 30. 11. 2007.
odpovědnost: náměstek pro zdravotní péči, OSVZ, termín: 30. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0286/04/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout in-
vestiční dotaci pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, IČ 00090638, 
ve výši 20 000 tis. Kč na nákup přístrojového vybavení nezbytného pro nasmlou-
vání nového kardiologického pracoviště nemocnice a související stavební úpra-
vy, schvaluje v rámci výdajové části rozpočtu kraje na rok 2007 zvýšení kapitoly 
Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položky 6351 – Investiční dotace 
zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 20 000 tis. Kč na nákup přístro-
jového vybavení a související stavební úpravy nového kardiologického pracoviš-
tě Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, se současným snížením kapitoly 
Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná 
rezerva, ve stejném objemu 20 000 tis. Kč.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, OSVZ, eko-
nomický odbor, termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0. 
Usnesení 0287/04/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ posílení vý-
konu zdravotnické záchranné služby v Ledči nad Sázavou, Žďáru nad Sázavou 
a Chotěboři na úrovni RLP ■ zabezpečení výkonu LSPP přes střediska zdravot-
nické záchranné služby ve Velkém Meziříčí a Náměšti nad Oslavou ■ s účinností 
od 1. 1. 2008 zajištění LSPP v kraji Vysočina prostřednictvím jednoho středis-
ka LSPP pro dospělé, jednoho střediska LSPP pro děti a dorost a LSPP stomato-
logické v každém z okresů kraje Vysočina. Zajištěním LSPP pověřit nemocnice 
zřizované krajem.
odpovědnost: OSVZ, termín: 1. 1. 2008
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 0, zdrželi se 4.
Usnesení 0288/04/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje vyhlašuje grantový pro-
gram „PREVENCE KRIMINALITY 2007“ dle materiálu ZK-04-2007-84, př. 1, 
jmenuje ■ řídicí výbor grantového programu „PREVENCE KRIMINALITY 
2007“ ve složení: ODS – Jana Fischerová, Ivo Vítek, KDU-ČSL – Jiří Havlíček, 
Antonín Holub, KSČM – Roman Ondrušek, František Kazda, ČSSD – Vladimír 
Malý, Jiří Maděra, SNK – ED – Jaroslav Huňáček, Antonín Křoustej ■ Jaroslava 
Huňáčka předsedou řídicího výboru grantového programu „PREVENCE KRI-
MINALITY 2007“ ■ garantem grantového programu „PREVENCE KRIMINA-
LITY 2007“ odbor sekretariátu hejtmana a zástupcem garanta Josefa Pokorného 
s právem hlasovacím a Jana Murárika s právem poradním, pověřuje radu kraje, 
aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0289/04/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení gran-
tového programu „EDICE VYSOČINY V.“ na podporu edičních počinů s vazbou 
na kulturu, historii, přírodu a krajinu Vysočiny v objemu 2 mil. Kč dle materiá-
lu ZK-04-2007-85, př. 1, jmenuje ■ řídicí výbor grantového programu „EDICE 
VYSOČINY V.“ ve složení: ODS – Jaromír Brychta, Zina Borovská, KDU-ČSL 
– Jaroslav Poborský, Petr Kesl, KSČM – Bohumil Kotlán, Pavel Šlechtický, 

ČSSD – Dagmar Nejedlá, Zdeněk Smutný, SNK – ED – Zdeňka Marková, Olga 
Zachariášová ■ Jaromíra Brychtu předsedou řídicího výboru grantového progra-
mu „EDICE VYSOCIČNY V.“ ■ garantem grantového programu „EDICE VY-
SOČINY V.“ odbor kultury a památkové péče a Katinu Lisou zástupcem garanta 
s právem hlasovacím a Jaroslavu Panáčkovou s právem poradním, pověřuje radu 
kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OKPP, termín: 26. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0290/04/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení gran-
tového programu „Dobrovolnictví 2007“ dle materiálu ZK-04-2007-86, př. 1, 
jmenuje ■ řídicí výbor grantového programu „Dobrovolnictví 2007“ ve složení: 
ODS – Martina Bártová, Zuzana Pechová, KDU-ČSL – Jiří Vondráček, Marie 
Ostatnická, KSČM – Zdeněk Dobrý, Milan Ustouhal, ČSSD – Ivana Mojžyško-
vá, Ladislava Kratochvílová, SNK – ED – Vojtěch Zikmund, Tomáš Hermann 
■ Jiřího Vondráčka předsedou řídicího výboru grantového programu „Dobro-
volnictví 2007“ ■ garantem grantového programu „Dobrovolnictví 2007“ odbor 
sociálních věcí a zdravotnictví a zástupcem garanta Jiřího Bínu s právem hlaso-
vacím a Alenu Řehořovou s právem poradním, pověřuje radu kraje, aby v přípa-
dě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0291/04/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje navrhuje Valnému shro-
máždění Regionální rozvojové agentury Vysočina, z. s. p. o. ■ odvolat Ladislava 
Péťu z funkce člena předsednictva Regionální rozvojové agentury Vysočina, z. s. p. o. 
■ zvolit do funkce člena předsednictva Regionální rozvojové agentury Vysoči-
na, z. s. p. o., Zdeňka Ryšavého, zastupitele kraje Vysočina.
odpovědnost: OSH, termín: 26. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 27 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0292/04/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtový vý-
hled kraje Vysočina na období 2008 až 2010 dle materiálu ZK-04-2007-89, př. 
1, bere na vědomí rozpis výhledu příjmů a výdajů rozpočtového výhledu kraje 
Vysočina na období 2008 až 2010 dle materiálu ZK-04-2007-89, př. 2 a přehled 
předpokládaných požadavků na Fond strategických rezerv na projekty spolufi-
nancované z prostředků Evropské unie dle materiálu ZK-04-2007-89, př. 3. 
a podrobný rozpis financování projektů spolufinancovaných z prostředků EU dle 
materiálu ZK-04-2007-89, př. 4.
odpovědnost: odbor ekonomický, termín: červen 2007
Usnesení bylo přijato 28 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Usnesení 0293/04/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí „Zprávu 
o čerpání rozpočtu kraje v období leden–květen 2007“ dle materiálu ZK-04-
2007-90, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický, termín: červen 2007 
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0294/04/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje doporučuje radě kraje 
upravit „Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování dotací na účast na mi-
strovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách“ takovým způsobem, 
aby mohl být poskytnut příspěvek ke všem oprávněným žadatelům, kteří podají 
žádost do 10. 9. 2007.
odpovědnost: rada kraje, termín: 18. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Termíny jednání Rady kraje Vysočina
Rada kraje č. 24/2007 –   7. srpna 2007
Rada kraje č. 25/2007 – 21. srpna 2007
Rada kraje č. 26/2007 –   4. září 2007
Rada kraje č. 27/2007 – 11. září 2007
Rada kraje č. 28/2007 – 25. září 2007

Termíny jednání Zastupitelstva kraje Vysočina
Zastupitelstvo kraje Vysočina č. 5/2007 – 18. září 2007
Zastupitelstvo kraje Vysočina č. 6/2007 –  6. listopadu 2007
Zastupitelstvo kraje Vysočina č. 7/2007 – 18. prosince 2007

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


