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Kraj Vysočina vydal svou 
první výroční zprávu. Mul-
timediální CD s informacemi 
v češtině a angličtině shrnu-
je 12 měsíců práce – bilanci 
toho, čeho kraj dosáhl a kam 
směřuje. V devatenácti ka-
pitolách najdou čtenáři  in-
formace o nejdůležitějších 
událostech v jednotlivých 
oborech nebo například sou-
bory zajímavých informací 

ze života kolem nás. Výroční 
zpráva je doplněna o video-
sekvence. Po jednom exem-
pláři byla již v minulých 
dnech doručena všem staros-
tům obcí v našem regionu.
První výroční zprávu jsme 
připravovali zhruba půl roku. 
Velkou pozornost jsme věno-
vali především srozumitelnos-
ti a praktičnosti obsahu, který 
se v některých kapitolách v ča-

se několikrát aktualizoval tak, 
aby zpráva měla maximální 
vypovídací schopnost. Profe-
sionálně zpracované uživatel-
ské rozhraní ve stylu webových 
prezentací umožní jednoduché 
listování zprávou s možnos-
tí volby rozšířených informací 
dle zájmu čtenáře.
Multimediální formu výroční 
zprávy má potrhnout význam 
(pokračování na další straně) 

Kraj poslal obcím svou výroční zprávu

Dovolujeme si oznámit čtená-
řům Zpravodaje, že ve čtvr-
tek 1. listopadu 2007 proběhl 
v čase cca od 15.00 do 19.20 
hodin v kulturním sále areálu 
hradu a zámku v Polné semi-
nář s názvem „Využití větrné 
energie pro výrobu elektřiny 
v podmínkách Vysočiny“.
Krajský úřad v souvislos-
ti s tímto seminářem připravil 
elektronický sborník podkla-
dů pro přednášky a diskusní 
příspěvky, který můžete nalézt 
prostřednictvím odkazu umís-
těného na internetových strán-
kách kraje Vysočina na adrese 
www.kr-vysocina.cz. Můžete 
použít též přímý odkaz http: / /
extranet.kr-vysocina.cz/vetrniky.
Tento sborník bude po něja-
ký čas živou záležitostí. Nyní 

již je doplněn i o diskusní fó-
rum, kde kdokoliv může rea-
govat na jakýkoliv příspěvek, 
může vyjádřit svůj názor. Po-
stupně budeme také pravdě-
podobně vkládat některé nové 
dokumenty – především tako-
vé, které se k problematice vý-
stavby a provozování větrných 
elektráren vztahují a které bu-
dou mít určitou informační 
hodnotu (pro obce, ale také pro 
úředníky, investory, sdělovací 
prostředky, veřejnost).
Dále bychom vás chtěli infor-
movat, že Krajský úřad kraje 
Vysočina zpracoval metodic-
ký list k problematice větr-
ných elektráren. Ten by měl 
být zejména pro obce zdrojem 
základních informací o tom, 
jaké jsou jejich kompetence 

a povinnosti a jaké pravomoci 
mají jednotlivé správní úřady 
zejména při povolování výstav-
by těchto zařízení. Metodický 
list naleznete v případě potřeby 
rovněž na internetových strán-
kách kraje, je také součástí 
elektronického sborníku.
Věříme, že výše uvedené, 
na internetu zpřístupněné in-
formace přispějí k lepšímu 
a hlubšímu poznání proble-
matiky a také ke správnému, 
uvážlivému rozhodování obcí 
a všech dalších orgánů veřej-
né správy.
Více informací vám poskytne:

 Zdeněk Kadlec, odbor se-
kretariátu hejtmana
telefon: 564 602 124, e-mail: 
kadlec.z@kr-vysocina.cz
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Organizace Lékařské služby 
první pomoci od 1. 1. 2008

Od 1. ledna 2008 bude Lékařská služba první pomoci (pohoto-
vost) občanům k dispozici ve všech krajských nemocnicích, a to 
v rozšířených ordinačních hodinách. 

Provozní doba pohotovosti ve všech krajských nemocnicích
– Nemocnice Jihlava, Nemocnice Havlíčkův Brod, Nemocni-
ce Nové Město na Moravě, Nemocnice Pelhřimov, Nemocni-
ce Třebíč.

Pracovní dny  17.00–22.00 dospělí, děti a dorost
Víkendy a svátky   9.00–22.00 dospělí
     8.00–21.00 děti a dorost

Mimo ordinační hodiny pohotovosti jsou k dispozici v obvyk-
lých dopoledních a odpoledních časech praktičtí lékaři, ve ve-
černích a nočních hodinách pak dále i noční ambulance.

kraje jako moderní a rychle 
se rozvíjející instituce v oblas-
ti informačních technologií. 
Další důvody, které vedly Vy-
sočinu k volbě multimediál-
ního nosiče, byly praktičnost 
skladného nosiče, ekonomic-
ká výhodnost zvolené varianty 
vycházející především z absen-
ce tisku, možnost kombinace 
různých forem sdělování infor-
mací (video, text). CD obsahu-
je i výroční zprávu ve formátu 
pdf, z nějž je možné si informa-
ce vytisknout.
V devatenácti specializova-
ných kapitolách jsou čtenáři 
nabízeny praktické informace 
o fungování krajských institu-
cí – nemocnic, krajské Správy 
a údržby silnic nebo kulturních 
institucí, samostatná kapitola 
je věnována například země-
dělství a lesnictví, krajskému 
úřadu nebo Fondu Vysočiny. 
Informace jsou prezentovány 
v přehledných grafech a tabul-
kách v delších časových úsecích 
tak, aby byl zřejmý vývoj. Tex-
tové informace jsou v deseti 
kapitolách doplněny i video-
sekvencí s osobním komentá-
řem členů Rady kraje Vysočina 
nebo ředitelky krajského úřadu. 

Multimediální nosič Výroč-
ní zprávy kraje Vysočina 
2006 je určen všem starostům 
obcí na území kraje Vysočina 
a bude doručen i zástupcům 
zahraničních partnerských re-
gionů, zástupcům všech kraj-
ských institucí v kraji a zhruba 
stovce knihoven v našem re-
gionu, vysokým školám, nej-
větším firmám v regionu, 
krajským příspěvkovým or-
ganizacím i mnohým dalším. 
Veřejnost má možnost se s vý-
sledky práce krajské samosprá-
vy a krajského úřadu shrnuté 
do výroční zprávy seznámit 
na webových stránkách. 
Odkaz na výroční zprávu kraje 
Vysočina: www.kr-vysocina.cz/
vyrocnizprava2006.
Pokud budete mít k Výroční 
zprávě kraje Vysočina pro rok 
2006 jakoukoli připomínku, 
komentář či doporučení, po-
dělte se s námi o toto sdělení 
na níže uvedené adrese. Váš 
názor nás zajímá!
Více informací vám poskytne:

 Jitka Svatošová, odbor se-
kretariátu hejtmana
telefon: 724 650 123, e-mail: 
svatosova.j@kr-vysocina.cz

Kraj Vysočina už sedm let 
úspěšně pořádá pravidelně dva-
krát ročně setkání se starosty 
měst a obcí. Program sestavu-
jeme na základě znalosti regi-
onálních poměrů i aktuálních 
problémů týkajících se působ-
nosti kraje i obcí, vyhýbáme se 
komentářům obecných témat, 
velký prostor věnujeme i pří-
mým konzultacím a osobním 
pohovorům. Naše zkušenost 
s plánováním, organizováním i 
výsledky této aktivity je velmi 
pozitivní a ani do budoucna ne-
počítáme s tím, že bychom na 
způsobu komunikace s obcemi 
něco měnili. Z reakcí zástup-
ců místních samospráv vyplý-
vá, že obce jsou se zavedeným 
systémem plně spokojeny. Po-
slední setkání vedení kraje 

Vysočina se starosty proběhlo 
25. 10. 2007 v Třešti. 
Akce, na niž byli starostové 
obcí pozváni společností Re-
gionservis čtrnáct dní poté 
do Hrotovic, již nebyla v re-
žii kraje Vysočina a vzhledem 
k výše uvedeným skutečnos-
tem a v souladu s otevřenou 
filozofií kraje komunikovat 
osvědčeným způsobem – pří-
mo a bez prostředníků – jsme 
již nepovažovali za nutné 
se akce opakovaně účastnit. 
Zástupci krajské samosprávy 
byli z akce písemně omluveni. 

 Jitka Svatošová, odbor se-
kretariátu hejtmana
telefon: 724 650 123, e-mail: 
svatosova.j@kr-vysocina.cz

Setkání Rady kraje Vysočina
se starosty měst a obcí 

V souvislosti s novou strukturou pohotovosti v kraji Vysočina 
schválilo krajské zastupitelstvo letos v červnu i posílení výkonu 
zdravotnické záchranné služby v Ledči nad Sázavou, Žďáru nad 
Sázavou a Chotěboři na úrovni rychlé lékařské pomoci a zabezpe-
čení výkonu LSPP přes střediska zdravotnické záchranné služby 
ve Velkém Meziříčí a Náměšti nad Oslavou.
Pro občany Humpolce a Žďáru nad Sázavou zajistí dle vlastního 
rozhodnutí pohotovost vedení města za přispění vlastních zdrojů.
Informační kampaň směřovaná na občany kraje Vysočina bude 
zahájena na přelomu listopadu a prosince tiskovou konferencí 
a bude vedena až do března příštího roku. Občané budou infor-
mováni po čtyři měsíce formou srozumitelných inzerátů v růz-
ném denním tisku, místních periodicích, televizních zprávách 
i v zaměstnání. Obdobné informace budou viditelně umístěny 
i v ordinacích praktických lékařů, v nemocnicích, na úřadech, 
ve velkých podnicích, školách apod.
Již v tomto čísle Zpravodaje je na poslední straně připraven sou-
hrn informací, které lze odstřihnutím jednoduše oddělit a umístit 
na úřední desku nebo na jinou sledovanou informační platformu 
ve vašem okolí. Během následujících dní bude na každou obec do-
ručen dostatečný počet informačních plakátů a v této souvislosti 
si dovolujeme požádat všechny starosty či vedení úřadů o spolu-
práci při volbě míst jejich vyvěšení, neboť jsou to právě zástup-
ci místních samospráv, kteří mohou nejlépe vyhodnotit umístění 
těchto informací. Další informační materiály jsme připraveni ode-
slat na města, městyse i obce podle potřeby. Velice si vážíme vaší 
pomoci při informování veřejnosti a věříme, že nový způsob po-
skytování Lékařské služby první pomoci najde u spoluobčanů po-
chopení a důvěru.

 Jitka Svatošová, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 724 650 123, e-mail: svatosova.j@kr-vysocina.cz
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Ministerstvo životního prostře-
dí ČR zveřejnilo 29. 10. 2007 
druhou výzvu k podávání 
žádostí o poskytnutí podpo-
ry v rámci Operačního pro-
gramu Životní prostředí. 
Žádosti o podporu jsou přijí-
mány od 19. listopadu 2007 
do 31. ledna 2008. Otevře-
na bude další, tentokrát šestá 
z celkem sedmi prioritních 
oblastí Operačního programu 
Životní prostředí, která se za-
měřuje na zlepšování stavu 
přírody a krajiny, konkrétně 
například na zvyšování re-
tenční schopnosti krajiny, od-
bahňování rybníků, zakládání 
a obnovu krajinných prvků 
a prvků územních systémů 
ekologické stability, regene-
raci parků a lesů, budování 
naučných stezek v chráněných 
územích, budování protipovod-
ňové ochrany přírodě blízkým 
způsobem, budování a obnovu 
městských lesoparků, založení 
a obnovu mezí, remízků a vět-
rolamů, stabilizaci sesuvů půd 
apod. Okruh možných žadatelů 
o příspěvek na ekologické pro-
jekty je velmi široký. Program 
je otevřen žádostem organiza-
cí státní správy a samosprávy, 
neziskovým organizacím, pří-
spěvkovým organizacím, stát-

ním organizacím, vysokým 
školám, občanským sdruže-
ním, výzkumným a vědeckým 
ústavům, organizačním slož-
kám státu, obcí, měst, krajů, 
právnickým a fyzickým oso-
bám, správcům vodních toků 
apod.
Oblasti podpory jsou násle-
dující: Oblast podpory 6.1 
– Implementace a péče o úze-
mí soustavy Natura 2000, 6.2 
– Podpora biodiverzity, 6.3 
– Obnova krajinných struktur, 
6.4 – Optimalizace vodního re-
žimu krajiny, 6.5 – Podpora re-
generace urbanizované krajiny, 
6.6 – Prevence sesuvů skalních 
řícení, monitorování geofakto-
rů a následků hornické činnos-
ti a hodnocení neobnovitelných 
přírodních zdrojů včetně zdro-
jů podzemních vod.
Je předpoklad, že nejvíce vyu-
žívanou oblastí podpory bude 
6.4 – Optimalizace vodního 
režimu krajiny, kterou žadatelé 
využívají především jako mož-
nost oprav a odbahnění ryb-
níků. Je třeba však upozornit, 
že tento titul je určen k budo-
vání a obnově retenčních pro-
stor, které neslouží k chovu 
ryb nebo slouží jen k takovému 
chovu ryb, který neoslabí eko-
logické funkce nádrží. 

Jednou z povinných příloh 
k žádosti o podporu je stano-
visko krajského úřadu z hledis-
ka potřeb životního prostředí. 
K tomu, aby krajský úřad, 
odbor životního prostředí, 
mohl vydat stanovisko pou-
žitelné jako příloha k žádos-
ti k poskytnutí podpory pro 
projekty na opravy a odbah-
nění rybníků, je třeba předložit 
na odbor životního prostředí 
se žádostí i projektovou doku-
mentaci, řešící ekologickou 
stránku záměru (například 
u rybníků ponechání či vybu-
dování dostatečně velkého lito-
rálu, pozvolného sklonu břehů 
a v neposlední řadě také proti-
erozní opatření, a tedy zatrav-
nění, vybudování mezí, změnu 
hospodaření na orné půdě nad 
rybníkem). Povinnou součás-
tí projektové dokumentace 
na odbahnění rybníků pro žá-
dost do operačního programu 
je také vyřešení uložení odtě-
ženého sedimentu.  K žádosti 
o stanovisko kraje k projektům 
na opravu či odbahnění rybníků 
je třeba doložit i závazné stano-
visko k zásahu do významného 
krajinného prvku dle ustanove-
ní § 4 zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, 
územní rozhodnutí, případně 

stavební povolení nebo vyjád-
ření stavebního úřadu k ohláše-
ní stavby, případně stanovisko 
posouzení vlivu na životní pro-
středí – E. I. A., stanovisko dle 
§ 45i (Natura), případně výjim-
ky dle § 56 zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a kra-
jiny, rozhodnutí o nakládání 
s vodami a další. 
Podmínky pro získání podpo-
ry lze nalézt ve Směrnici MŽP 
č. 7/2007 ve znění Dodatku 
č. 1 a na internetových strán-
kách Státního fondu životní-
ho prostředí ČR www.sfzp.cz 
a Ministerstva životního pro-
středí ČR www.env.cz. Pokyny 
k podání žádosti jsou zveřejně-
ny na stránkách www.opzp.cz. 
Státní fond životního pro-
středí také zřídil zelenou lin-
ku pro žadatele na telefonním 
čísle 800 260 500 ve všed-
ní dny od 7.30 do 16.00 hod. 
Zprostředkovatelem v kra-
ji Vysočina jsou pracovníci 
SFŽP na adrese Havlíčkova 
111, 586 02 Jihlava, telefon 
567 213 855, 723 010 065 nebo 
724 716 812.

  Dana Vacková, odbor ži-
votního prostředí 
telefon: 564 602 508, e-mail: 
vackova.d@kr-vysocina.cz

Operační program Životní prostředí – druhá výzva odstartovala

Z iniciativy kraje Vysočina 
vznikal v posledních šesti mě-
sících nový přehledný krajský 
zdravotnický rozcestník po-
skytující především laické, ale 
i odborné veřejnosti informa-
ce o všem, co souvisí se zdra-
vím a poskytováním zdravotní 
péče. Počínaje říjnem letošního 
roku pomohou pacientům s ori-
entací v oblasti zdravotnictví 
na Vysočině nové webové strán-
ky www.zdravi-vysociny.cz. 
Cílem nové služby je předklá-
dat a seznamovat pacientskou 
veřejnost s organizací a nabíd-

kou zdravotní péče v našem 
kraji, informovat otevřeně o vý-
sledcích, kvalitě a spokojenosti
s poskytovanou zdravotní péčí 
v lůžkových zdravotnických 
zařízeních zřizovaných kra-
jem Vysočina. Zároveň by 
měl portál poskytnout paci-
entům orientaci v jejich zá-
kladních právech a zároveň 
jim poskytnout aktuální infor-
mace z oblasti zdravotnictví 
kraje Vysočina. Zřízení veřej-
ného portálu by měla být jed-
na z cest, jak informovat naše 
občany o rozsahu a kvalitě 

poskytované zdravotní péče. 
Na druhé straně očekáváme, 
že to bude jakási zpětná vazba 
pro naše zdravotnická zaříze-
ní, kdy na základě připomínek 
občanů budou moci reagovat, 
a zlepšit tak poskytovanou 
zdravotní péči obyvatel kraje 
Vysočina a všech pacientů.
Nový zdravotnický portál ob-
sahuje základní komentova-
né ukazatele poskytované 
zdravotní péče v lůžkových 
zdravotnických zařízení zřizo-
vaných krajem Vysočina, ob-
čanům jsou dále k dispozici 

například informace o základ-
ních právech pacientů, kontak-
ty na zdravotnická zařízení, 
odborná veřejnost zde najde 
mimo jiné informace o ak-
tuálních výběrových řízení 
nebo metodiky. Návštěvníkům 
webu je k dispozici i možnost 
vyjádřit vyplněním krátkého 
dotazníku svou spokojenost 
s poskytovanou zdravotní péčí 
v nemocnicích kraje.
 Pavel Hájek, náměstek 
hejtmana pro oblast zdravotnictví
telefon: 566 460 373, e-mail: 
hajek.p@kr-vysocina.cz

Veřejný portál zdravotnických služeb kraje Vysočina
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Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém zasedání dne 6. 11. 2007 vyhlásilo tři nové grantové pro-
gramy z Fondu Vysočiny zaměřené na podporu dlouhodobých volnočasových aktivit, na podpo-
ru kulturních akcí v oblasti neprofesionálního umění a na podporu rozvoje dobrovolné sousedské 
výpomoci v malých obcí a rozšíření hospicové péče. Níže je uveden výčet vyhlášených grantových 
programů a kontakt na odbory krajského úřadu, v jejichž gesci budou programy realizovány:

Volný čas 2008 – 4 100 000 Kč – program na podporu dlouhodobých volnočasových aktivit 
(odbor školství, mládeže a sportu, PhDr. Věra Trávníková, tel.: 564 602 842, travnikova.v@kr-vysocina.cz; Ing. Vilibald Prokop, 
tel.: 564 602 840, prokop.v@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 17. 12. 2007

Regionální kultura VII. – 2 000 000 Kč – program na podporu kulturních akcí v oblasti neprofesionálního umění 
(odbor kultury a památkové péče, Jaroslava Panáčková, tel.: 564 602 296, panackova.j@kr-vysocina.cz) 
Uzávěrka: 14. 01. 2008

Koordinace sociální výpomoci v obcích a hospicová péče – 1 500 000 Kč – program na podporu rozvoje dobrovolné soused-
ské výpomoci v malých obcích kraje Vysočina a na rozšíření hospicové péče pro obyvatele kraje Vysočina 
(odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Ing. Alena Řehořová, tel. 564 602 813, rehorova.a@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 30. 11. 2007

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

Otázka funkční příslušnosti k rozhodování o vyloučení člena 
kolegiálního orgánu obce z projednávání a rozhodování věci 
ve správním řízení (rozhodování o podjatosti).
V případech, kdy tak stanoví zvláštní právní předpisy, rozhodu-
jí ve správním řízení kolegiální orgány (např. komise k projedná-
vání přestupků apod.). V takovém případě mají všichni členové 
kolegiálního orgánu postavení oprávněné úřední osoby (§ 15 
odst. 2 správního řádu), a každý z nich může tedy být s ohle-
dem na případnou existenci okolností způsobujících pochybnosti 
o jeho nepodjatosti vyloučen z projednávání a rozhodování věci. 
Tento postup je pro kolegiální orgány obecně upraven v § 134 
odst. 4 správního řádu, který stanovuje, že o námitce podjatosti 
(podle § 14 odst. 2 správního řádu) rozhoduje usnesením kolegi-
ální orgán jako celek. Pokud se však bude jednat o člena kolegi-
álního orgánu obce (typicky např. uvedené přestupkové komise), 
tento postup se s odkazem na § 1 odst. 2 správního řádu ne-
použije, neboť v tomto případě zvláštní právní předpis – zá-
kon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, obsahuje pro 
tento případ vlastní úpravu. Z § 148 zákona o obcích vyplývá, 
že skutečnosti nasvědčující vyloučení člena komise nebo zvlášt-
ního orgánu z projednávání a rozhodování věci ve správním říze-
ní se oznamují starostovi, který o podjatosti rozhodne. 
Na rozhodování o vyloučení z projednávání a rozhodování věci 
člena kolegiálního orgánu obce ve správním řízení se tedy nepou-
žije postup upravený v § 134 odst. 4 správního řádu (o podjatosti 
by svým usnesením rozhodoval kolegiální orgán jako celek s tím, 
že ten, vůči němuž námitka podjatosti směřuje, hlasovat nemůže), 
ale postup upravený v § 148 zákona o obcích, kdy o námitce pod-

jatosti rozhodne starosta obce,  jemuž se takové oznámení činí,
a který také učiní potřebná opatření k zajištění dalšího řízení. 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
tímto 16. dílem končí náš seriál článků, ve kterých jsme se vám 
snažili nabídnout rady či návody, jak postupovat ve správním ří-
zení v situacích, které třeba zákon neřeší zcela jednoznačně, nebo 
kde je aplikace  příslušných ustanovení z nejrůznějších důvo-
dů ne úplně jednoduchá. Doufáme, že alespoň některý z článků 
mohl být pro vás přínosem a pomoci vám ve vaší práci. V jed-
nom z předcházejících dílů bylo uvedeno, že se jedná o závěry 
či stanoviska dosud neprověřená soudní praxí. Vzhledem k to-
mu, že správní soudy, zejména Nejvyšší správní soud, již začínají 
rozhodovávat i ve věcech, které byly správními orgány vyřizová-
ny již podle „nového“ správního řádu, rádi bychom vás v dal-
ších číslech Zpravodaje seznamovali s těmi zatím existujícími 
judikáty Nejvyššího správního soudu, které dopadají právě na ob-
last správního řízení v režimu zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, v platném znění. Doufáme, že i tato nová rubrika, která bude 
bezprostředně navazovat na „Dotazy ke správnímu řádu“, vám 
poslouží jako zdroj užitečných informací a naleznete zde přínos-
né poznatky, které budete moci využít.

 Eva Šarapatková, odbor sekretariátu ředitele a krajského živ-
nostenského úřadu 
telefon: 564 602 255, e-mail: sarapatkova.e@kr-vysocina.cz
 David Marek, oddělení správních činností
telefon: 564 602 183, e-mail: marek.d@kr-vysocina.cz

Dotazy ke správnímu řádu
16. část

Odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu
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Silničáři z Vysočiny mají pro nastávající zimní období připraveno 
přes 100 tisíc tun posypového a chemického materiálu a desítky 
speciálních strojů, které pomohou motoristům v našem regionu 
zdolávat nástrahy zimního počasí. Stále však platí, že i přes veš-
keré nasazení údržba pouze zmírňuje nepřízeň klimatických pod-
mínek. 
Celý region Vysočiny je rozdělen do 123 údržbových okruhů, 
o které se bude celou zimu starat 153 sypačů vybavených pro lepší 
koordinaci zařízením GPS (dispečinky díky němu mají přehled 
o tom, kde se vůz pohybuje nebo kolik ujel kilometrů), 44 šípo-
vých pluhů,175 radlic, 25 sněhových radlic a 4 ledořezy. Připrave-
no je více než šest desítek dopravních značek pro lepší orientaci 
na odklonových trasách při kalamitě na D1. 
Provoz na dálnici D1 čeká i na Vysočině tuto zimu několik kon-
krétních opatření. Hejtman Vysočiny Miloš Vystrčil již před 
měsícem pozval do svého regionu zástupce všech organizací, kte-
rých se provoz na D1 dotýká (ŘSD, Ministerstvo dopravy, Minis-
terstva vnitra, Policie ČR, SUD, HZS kraje Vysočina, ZZS kraje 
Vysočina), a výsledkem jednání je dohoda na osazení většího 
množství dopravního značení omezující jízdu nákladních vozi-
del v prostředním a levém jízdním pruhu dálnice v úsecích, které 
Policie ČR označila za nebezpečné. Policie ČR bude velmi přís-
ně a důsledně postihovat neukázněné řidiče, kteří nedodrží pra-
vidla provozu o volném pruhu pro vozidla s právem přednosti 
v jízdě. Není vyloučeno, že v případě mimořádných situací v jed-
notlivých konkrétních případech přistoupí ŘSD a SUD k otevře-
ní mobilních svodidel. Toto opatření pomůže údržbě zprovoznit 
jinak zcela zablokované jízdní pruhy v jednom směru. „I přes-
to, že máme informace o posílených hlídkách dálniční policie, 
údržba je již nyní v plné pohotovosti a do konce roku by měl 
být zprovozněn i díky krajské finanční pomoci obrazový přístup 
z dálničních kamer i na pracoviště Policie ČR ve Velkém Berano-
vě, platí, že konkrétní riziko představuje pro dálnici D1 a účast-
níky silničního provozu především nedisciplinovanost některých 
řidičů. Jejich chování můžeme předvídat, můžeme ho ovlivňovat 
preventivními akcemi, volant však za nikoho držet nemůžeme,“ 
uvedl náměstek hejtmana Václav Kodet.
V případě zimní cesty po dálnici D1 každý rok hejtman kraje 
Vysočina Miloš Vystrčil apeluje na všechny řidiče a zároveň jim 
vzkazuje: přes Vysočinu jezděte v zimě pouze na zimních pneu-
matikách a vždy s plnou nádrží pohonných hmot. Do zavazadlo-

vého prostoru nezapomeňte přibalit teplé oblečení, deky, sněhové 
řetězy, lopatku na rychlé odházení sněhu, rezervní škrabku na ok-
na, lano, teplý čaj a něco vydatného k snědku, v konkrétních pří-
padech i nezbytné léky či mobilní telefon.
Zajímavé informace:
Krajská správa a údržba silnic Vysočina (KSUSV) zavedla novou 
telefonní linku pro veřejnost na hlášení aktuálního stavu vozovek 
v regionu: tel. 567 117 100.
Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina disponuje jedním oboj-
živelným pásovým vozidlem, které je kdykoli k dispozici Zá-
chranné zdravotnické službě kraje Vysočina, takže by se lékař 
dostal k pacientovi i v případě neprůjezdnosti komunikace. Vozi-
dlo je stabilně umístěno v Jihlavě.
Na jeden sypač KSUSV připadá průměrně 37 udržovaných kilome-
trů, přičemž na jedno projetí trasy je zapotřebí kolem 3,5 až 4 ho-
din. „S chemickými posypy je většinou nutné se otočit dvakrát, 
s inertním posypem – písky a štěrkem, až čtyřikrát,“ upřesňuje 
ředitel KSUSV Zdeněk Vacek.
S KSUSV v zimě spolupracuje šest smluvních partnerů. V praxi 
nastupuje 540 řidičů, kteří jsou rozděleni do tří směn. V záloze 
je také například nasmlouváno kolem stovky traktorů s radlice-
mi, které dispečeři povolávají při složitých povětrnostních situa-
cích na posílení údržby. 
Náklady na zimní údržbu na Vysočině se v roce 2006 pohybo-
valy kolem 255 milionů korun, což je cca o jeden milion korun 
více než v předchozím roce 2005 (KSÚSV hospodaří s rozpočtem 
na kalendářní rok, a tedy leden až prosinec). Vedení KSUV pře-
pokládá, že náklady v letošním roce budou nižší z důvodu mírněj-
ší zimy v měsících leden až březen.

Informace o webu, kde starostové najdou informace o ob-
jízdných trasách a uzavírkách 
Webové stránky s informacemi o objízdných trasách a uzavír-
kách:
http://extranet.kr-vysocina.cz/doprava/
Informace o aktuálním stavu vozovek budou zodpovězeny 
také na Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové 
organizaci, telefon na krajského dispečera: 567 117 100.

 Ivana Ševecová, odbor dopravy a silničního hospodářství
telefon: 564 602 237, e-mail: sevecova.i@kr-vysocina.cz

Zimní údržba v kraji Vysočina

Ministerstvo pro místní roz-
voj ČR, odbor regionálního 
rozvoje, ve spolupráci s ka-
tedrou pastorálních oborů 
Katolické teologické fakulty 
v Praze od roku 2004 zpraco-
vávalo „Přehled veřejných a ne-
veřejných pohřebišť v České 
republice“. Pro širokou ve-

řejnost je od letošního roku 
k dispozici tento přehled 
na webových stránkách Mi-
nisterstva pro místní rozvoj 
www.mmr.cz > Pohřebnictví 
> Publikace. Zpracovaný pře-
hled obsahuje adresný seznam 
veřejných a neveřejných pohře-
bišť v České republice, seřaze-

ný podle katastrálních území, 
na nichž se jednotlivá pohře-
biště nacházejí. 
Na tento přehled navazuje nově 
zveřejněná databáze hřbitovů 
a pohřebišť na stránkách Portá-
lu veřejné správy České repub-
liky www.portal.gov.cz. K této 
databázi najdete přístup přes 

odkaz Mapy, kliknutím nalevo 
na obrázek map (s popiskem Té-
matické úlohy v aktuálním výře-
zu) > Hřbitovy a pohřebiště.
 Jaroslava Váchová, odbor 
sekretariátu ředitele a krajské-
ho živnostenského úřadu
telefon: 564 602 186, e-mail: 
vachova.j@kr-vysocina.cz.

Databáze pohřebišť v ČR
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Zastupitelstvo kraje Vysoči-
na na svém zasedání 6. listo-
padu 2007 schválilo Zásady 
Zastupitelstva kraje Vysočina 
pro poskytnutí dotací na opra-
vu a údržbu válečních hrobů 
a pietních míst vztahujících 
se k událostem 1. světové války 
a k činnosti československých 
legií u příležitosti 90. výro-
čí jejího ukončení. Dotace 
jsou určeny na materiál, prá-
ce a služby spojené s opravou 
a údržbou válečných hrobů 
a pietních míst a jejich bez-
prostředního a souvisejícího 
okolí. Ukončení prací a vyúč-
tování dotace musí proběhnout 
do 31. října 2008.
Každý vlastník si může podat 
pouze jednu žádost, v jejímž 
rámci může požádat o peníze 
na opravu a údržbu i více ob-
jektů ve svém vlastnictví. Výše 
příspěvku ze strany kraje Vy-
sočina na jednoho žadatele činí 
maximálně 15 000 Kč. 

Výši své finanční spoluúčas-
ti si určí každý vlastník sám 
dle svých možností a vlastního 
uvážení. V případě přečerpání 
celkové částky určené krajem 
Vysočina na opravu a údržbu 
válečných hrobů a pietních míst 
bude kritériem pro poskytnutí 
dotace procentuální podíl vlast-
níka na celkovém financování 
obnovy. Žadatelé budou seřaze-
ni podle procentuálního podílu 
vlastních prostředků sestupně, 
přičemž skutečné procentuál-
ní podíly budou pouze pro toto 
pořadí upraveny koeficienty 
uvedenými ve čl. 6 zásad, kte-
ré byly stanoveny dle velikosti 
obcí. Žádosti o dotaci válečných 
hrobů a pietních míst budou při-
jímány v termínu od 1. 1. 2008 
do 31. 3. 2008 na odboru kultu-
ry a památkové péče.
 Jana Zadražilová, odbor 
kultury a památkové péče
telefon: 564 602 357, e-mail: 
zadrazilova.j@kr-vysocina.cz

Pomníky a památníky
na legionáře a I. světovou válku

se dočkají opravy 

Odbor kultury
a památkové péče

Kraje, obce a dobrovolné svazky obcí hospodaří podle schvá-
leného rozpočtu. Rozpočtový proces je upravený zákonem 
č. 250/ 2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů.
Rozpočtový proces začíná sestavením návrhu rozpočtu na pří-
slušný kalendářní rok. Proto mnohé obce a města v současné době 
vypracovávají návrhy svých rozpočtů na rok 2008.
Pro sestavení návrhu rozpočtu na rok 2008 je třeba vycházet z fi-
nančních zdrojů, které má každá obec k dispozici. Nejvýznam-
nějším finančním zdrojem jsou zpravidla daňové příjmy. 

(pokračování na další straně)

Novela zákona o rozpočtovém 
určení daní a rozpočty obcí 

v roce 2008

Od 14.11.2007 spouští odbor informatiky KrÚ kraje Vysočina 
novou webovou službu pro zájemce o grantové programy Fondu 
Vysočiny. Jedná se o automatický servis, jehož prostřednictvím 
budou na základě registrace platné e-mailové adresy rozesílány 
informace o nových grantových programech Fondu Vysočiny.

Jak je tato služba poskytována? 
Ve svém internetovém prohlí-
žeči zadejte adresu www.fond-
vysociny.cz a v nabídce po levé 
straně přejděte do sekce Progra-

my – aktivní, v záhlaví načtené stránky naleznete odkaz Upo-
zornění na nové GP e-mailem. 

Po rozkliknutí odkazu budete moci zaregistrovat svoji e-mailo-
vou adresu k odběru informací o nových grantových programech 
– uvedete svoje jméno a e-mailovou adresu, na kterou budou 
chodit požadované informace, opíšete číselný kód z obrázku 
a kliknete na Odeslat – jako potvrzení správně provedené re-
gistrace obdržíte informativní email, v kterém je též uvedena 
možnost zrušení odebírání informací o nových grantech. Jak-
mile budou do databáze doplněny nově vyhlášené grantové pro-
gramy, obdržíte email, který bude obsahovat název grantového 
programu, stručný popis jeho zaměření a datum uzávěrky pří-
jmu žádostí.

Doufáme, že tato služba umožní zvýšit informovanost o nových 
grantových programech Fondu Vysočiny mezi žadateli, a usnad-
ní jim tak orientaci v možnostech financování jejich projektů.

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

Automatický servis
pro uživatele Fondu Vysočiny 

Odbor informatiky
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Právě v oblasti daňových příjmů obcí dochází v důsledku novely 
zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní (dále RUD), 
k významným změnám:
- zvyšuje se procento, jímž se obce podílejí na sdílených daních, 

z 20,59 % na 21,4 % (objem sdílených daní obcí se předikuje 
ve výši 121,5 mld. Kč)

- 94 % sdílených daní se bude rozdělovat podle počtu obyvatel 
modifikovaných tzv. velikostním koeficientem obce. Výpočet 
je konstruován tak, aby při uplatňování velikostních koeficien-
tů nedocházelo ke skokovým přechodům. V novele RUD jsou 
pouze 4 velikostní koeficienty (dosavadní počet byl 14) – viz 
tabulka:

- 3 % sdílených daní se bude rozdělovat podle výměry obce
(podíl výměry obce na celkové výměře obcí ČR, tj. 
7757048,22 ha)

- 3 % sdílených daní se bude rozdělovat podle prostého počtu 
obyvatel (podíl počtu obyvatel obce na celkovém počtu oby-
vatel ČR, tj. 10 285 135 obyv.).

Struktura sdílených daní se novelou RUD nemění, diametrálně 
se však oproti dosavadní praxi mění algoritmus výpočtu daňo-
vých výnosů obcí. 

Pro potřeby obcí uvádíme, že předběžný výpočet daňo-
vých příjmů pro konkrétní obec kraje Vysočina  lze na-
lézt na stránkách kraje Vysočina  www.kr-vysocina.cz, kde 
je přímý odkaz (banner) nebo v sekci „Dokumenty odborů 
krajského úřadu > odbor ekonomický“ a není tedy třeba 
pro tyto účely využívat služeb komerčních subjektů.

Souhrnný finanční vztah ze státního rozpočtu:
Součástí tohoto vztahu bude v roce 2008 pouze příspěvek na vý-
kon státní správy a dotace na žáky škol zřizovaných obcemi, oba 
ukazatele valorizované o 3 % oproti roku 2007. 
Výše příspěvku na výkon státní správy pro jednotlivé obce se vy-
počítává postupem (vzorcem), který je popsán v příloze č. 9 záko-
na o státním rozpočtu, a tato výše bude vypočtena Ministerstvem 
financí ČR po projednání návrhu státního rozpočtu na rok 2008. 
Příspěvek na žáka je navrhován ve výši 1 360 Kč.
Po schválení zákona o státním rozpočtu bude Krajským úřadem 
kraje Vysočina výše souhrnného finančního vztahu oznámena pí-
semně každé obci.
Poznámka: 
V době uzávěrky tohoto čísla byla novela RUD schválena Posla-
neckou sněmovnou Parlamentu a postoupena do Senátu, což zna-
mená, že novela nabude platnosti za podmínky schválení v Senátu 
a podpisu prezidenta republiky.

 Anna Krištofová, odbor ekonomický
telefon: 564 602 232, e-mail: kristofova.a@kr-vysocina.cz
 Jan Jaroš, odbor ekonomický
telefon: 564 602 240, e- mail: jaros.j@kr-vysocina.cz

Počet obyvatel Koeficient postupných pře-
chodů

0–300 1

300–5 000 1,0612

5 001–30 000 1,2854

30 000 a více 1,7028

Vláda ČR na svém zasedání dne 15. října 2007 schválila usnese-
ním č. 1150 Strategii prevence kriminality na léta 2008 až 2011 
(strategie). Nová strategie navazuje na předcházející strategii 
známou pod názvem „Partnerství“ a klade si za cíl zvyšovat po-
cit bezpečí občanů a snižovat míru a závažnost trestné činnosti. 
Základní priority spočívají ve snižování majetkové a násilné kri-
minality, v eliminaci kriminálně rizikových sociálně-patologic-
kých jevů, v omezování příležitostí k páchání trestné činnosti, 
ve zvyšování rizika pachatele, že bude dopaden, a v informová-
ní občanů o legálních možnostech ochrany před trestnou činnos-
tí. Cílovými skupinami, jimž bude věnována zvýšená pozornost, 
je mládež ohrožená sociálně patologickými jevy nebo již s krimi-
nální zkušeností, prvopachatelé trestných činů, recidivisté a so-
ciálně vyloučené komunity. Nová strategie také přináší změnu 
organizačního schématu systému prevence kriminality v České 
republice včetně posílení kompetence krajů a obcí při realizaci 
preventivní politiky.
Systém prevence kriminality v České republice na období 
2008 až 2011 je založen na třech úrovních – republikové, kraj-
ské a městské:
Cílem republikové úrovně je zajistit jednotný výkon státní poli-
tiky v oblasti prevence kriminality, analyzovat a řešit problémy, 
které přesahují kompetence jednotlivých resortů a dalších or-
gánů veřejné správy, a realizovat dlouhodobý, systémový a kom-
plexní přístup k řešení problémů souvisejících s trestnou činností. 
Na aktivity realizované na republikové úrovni bude vyčleněno roč-
ně 10 % z celkového objemu finančních prostředků schválených 
vládou ČR.
Úkolem krajské úrovně bude iniciovat a podporovat rozvoj pre-
ventivních aktivit na úrovni kraje i v jednotlivých obcích. Ná-
strojem budou takzvané krajské programy prevence kriminality, 
které mohou být realizovány na území celého kraje, jeho části 
nebo na území jednotlivých obcí, a to v rámci jejich samostat-
né působnosti. Na podporu krajských programů bude vyčleněno 
50 % z objemu finančních prostředků schválených vládou ČR 
na příslušný rok. Finanční prostředky budou přidělovány každo-
ročně a je stanovena podmínka, že se kraj i obce musí na realizaci 
aktivit podílet minimálně 20 % vlastních finančních prostředků. 
Pro účast v krajském programu bude povinností obce každoroč-
ně: ustanovit kontaktní osobu odpovědnou za realizaci programu 
prvence kriminality, schválit realizaci programu prevence krimi-
nality usnesením zastupitelstva, zpracovat projekt a požádat kraj 
ve stanoveném termínu o dotaci. Projekty obcí budou posuzová-
ny a dotace obcím přidělovány na základě mechanismu, který 
bude schvalován jako součást koncepce prevence kriminality kraje 
na období 2009 až 2011. Podrobné informace o způsobu organi-
zování prevence kriminality na úrovni kraje Vysočina obdrží 
města a obce po schválení koncepce prevence kriminality kraje 
Vysočina na léta 2009 až 2011. Rok 2008 byl pojat jako rok pře-
chodný s tím, že finanční prostředky na realizaci projektů bude 
přidělovat Rada vlády pro prevenci kriminality. Návrhy na zařa-
zení obcí do krajského programu prevence kriminality předkládá 
hejtman kraje na základě doporučení ředitelů Okresních ředitel-
ství Policie ČR nebo statutárních zástupců obcí. 

(pokračování na další straně)

Strategie prevence kriminality 
na léta 2008 až 2011
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Vysočina je kraj, kde se ročně vypěstuje zhruba třetina bram-
bor z celkové produkce České republiky. Je to dáno především 
tím, že hektarové výnosy této plodiny jsou u nás nadprůměrné 
(obr. 2). To ovšem nelze konstatovat o dalších důležitých komo-
ditách, ať již se jedná o obiloviny, řepku nebo kukuřici na zeleno, 
u kterých jsou výnosy na Vysočině podprůměrné. Zde se odráží 
především faktor nízké produkční schopnosti půdy v našem kra-
ji. Méně vhodné půdní podmínky na Vysočině tedy bramborám 
spíše prospívají.
Hektarové výnosy obilovin a řepky v krajích ČR v roce 2005

Hektarové výnosy brambor a kukuřice na zeleno a siláž 
v krajích ČR v roce 2005

Zdroj dat (oba obrázky): Okresy České republiky za rok 2005
 Václav Novák, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 542, e-mail: novak.v@kr-vysocina.cz

Informační systémy
V částce 87/2007 Sbírky zákonů vydané dne 31. 10. 2007 
byl publikován pod č. 269 zákon, kterým se mění zákon 
č. 365/ 2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy 
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších před-
pisů, a další související zákony. Novela rozšiřuje okruh subjek-
tů, které budou moci ověřovat výpisy z informačních systémů 
veřejné správy, dále např. omezuje počet případů, kdy bude 
nutný ověřený podpis.
Zákon nabývá účinnosti 1. 1. 2008.
Správa daní
V částce 87/2007 Sbírky zákonů vydané dne 31. 10. 2007 
byl publikován pod č. 270 zákon, kterým se mění zákon 
č. 337/ 1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších 
předpisů, a další související zákony. Novela zlepšuje postavení 
věřitele, provazuje navzájem sankce u jednotlivých daní a dále 
např. zjednodušuje postupy pro začínající podnikatele.
Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Zvláštní odborná způsobilost
V částce 87/2007 Sbírky zákonů vydané dne 31. 10. 2007 byla 
publikována pod č. 273 vyhláška Ministerstva vnitra ČR, kte-
rou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způ-
sobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění 
vyhlášky č. 41/ 2006 Sb.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Daňová reforma
V částce 85/2007 Sbírky zákonů vydané dne 16. 10. 2007 byl 
publikován pod č. 261 zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů. 
Zákon v souvislosti s daňovou reformou mění celou řadu sou-
visejících zákonů. Sjednocuje např. sazbu daně z příjmů, mění 
způsob výpočtu základu daně, zvyšuje základní sazbu DPH, 
ruší povinné užívání registračních pokladen, zavádí regulační 
poplatky ve zdravotnictví, zahrnuje řadu změn v systému soci-
ální péče atd.
Převážná část zákona nabývá účinnosti 1. 1. 2008.

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

Cílem městské úrovně je snižování trestné činnosti a zvyšová-
ní pocitu bezpečí občanů ve větších městech. Do této úrovně byla 
zařazena města (celkem jich je 47) s počtem obyvatel větším než 
25 tisíc, která mají statut obce s rozšířenou působností. Na podpo-
ru městských programů prevence kriminality bude vyčleněno 40 % 
objemu státních finančních prostředků na příslušný rok. Města za-
řazena do městské úrovně obdržela o způsobu organizování a zajiš-
ťování prevence kriminality na své úrovni podrobné informace. 
V kraji Vysočina jde pouze o Jihlavu a Třebíč.
Konkrétní informace o způsobu realizace republikové Strategie 
prevence kriminality  na léta 2008 až 2011 získáte na níže uvede-
ném kontaktu nebo na webových stránkách Ministerstva vnitra 
ČR na adrese http://www.mvcr.cz/prevence/ksp/index.htm.

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

Bramborám se na Vysočině daří

Odbor informatiky

Krajský úřad kraje Vysočina, odbor informatiky připravuje 
na 9. ledna 2008 od 10:00 hod. v sídle kraje Vysočina, Jihlava 
seminář s názvem Digitální technická mapa kraje (DTMK) 
Vysočina. Na semináři budou představeny výstupy studie 
proveditelnosti obsahující přínosy a úskalí, která kraj při budování 
DTMK čekají. Budou předvedeny již existující a fungující 
digitální technické mapy měst Vysočiny a budou pozváni správci 
inženýrských sítí působící na území kraje. Výstupem bude přesnější 
a proveditelný postup vzniku DTMK Vysočiny, ujasnění důvodů, 
proč a jak toto technické dílo na Vysočině společně vytvořit. 
Odborný seminář je určen především pro starosty a tajemníky obcí 
s rozšířenou působností a informatiky. Více informací o semináři 
bude zveřejněno na www.kr-vysocina.cz
 Petr Pavlinec, odbor informatiky
telefon: 564 602 114, e-mail: pavlinec.p@kr-vysocina.cz

Informace

Seminář k Digitální technické 
mapě kraje Vysočina

Novinky ve Sbírce zákonů
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Ve vydání Zpravodaje ze září 2006 byl publikován příspěvek od-
boru informatiky Krajského úřadu kraje Vysočina, který se v rám-
ci poskytování odborné pomoci obcím (§ 67 odst.(1) písm. c) 
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném 
znění), zabýval problematikou vydávání tzv. ověřených výstupů 
z informačních systémů veřejné správy, které mohou obecní úřa-
dy obcí s rozšířenou působností, obecní úřady obcí stanovených 
vyhláškou Ministerstva vnitra, notáři, držitel poštovní licence 
a Hospodářská komora České republiky vydávat s účinností ode 
dne 15. března 2006. S odstupem času se ukázalo, že připomínky, 
které tehdy předložil odbor informatiky krajského úřadu k návrhu 
zákona, jenž dosud upravuje tuto oblast, byly správné a minis-
terstvo na tuto skutečnost reagovalo v souvislosti s připravova-
nými legislativními změnami zákona o informačních systémech 
veřejné správy zákonem č. 269/2007 Sb., kterým se mění zákon 
č.365/ 2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy. S účin-
ností od 1. 1. 2008 dochází v této oblasti k několika zásadním 
změnám. Cílem tohoto příspěvku je seznámit představitele obcí 
a měst a informatiky obecních a městských úřadů a magistrátu 
s nejdůležitějšími změnami, k nimiž od 1. ledna 2008 dochází:

(1) Změna v okruhu subjektů oprávněných vydávat ověřené 
výstupy z informačních systémů veřejné správy.

S účinností od 01.01. 2008 budou z informačních systémů veřejné 
správy (dále též „ISVS“) oprávněni vydávat ověřené výstupy tyto 
subjekty (dále též „ověřující“):

a) notáři
b) krajské úřady
c) matriční úřady
d) obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů 

územně členěných statutárních měst a úřady městských částí 
hlavního města Prahy, jejichž seznam stanoví prováděcí 
právní předpis

e) zastupitelské úřady stanovené prováděcím právním předpi-
sem

f) držitel poštovní licence a Hospodářská komora České repub-
liky

(2) Změna právního pojetí výstupu z informačního systému 
veřejné správy.

- Do 31.12. 2007 je tomu tak, že ověřující subjekty na žádost 
vydávají ověřené výstupy z ISVS bez ohledu na obsahovou 
stránku výsledného výstupu. S účinností od 1. 1. 2008 však 
bude „výstup“ z ISVS vydáván pouze tehdy, pokud se požado-
vaný údaj v ISVS skutečně nachází (tedy existuje). V opačném 
případě, tedy v situaci, kdy určitý údaj v ISVS není, ověřující 
subjekt vydá žadateli o vydání ověřeného výstupu z ISVS pou-
ze písemné „potvrzení“ o tom, že určitý údaj v ISVS není. (§ 9 
odst. (2) zákona č.365/2000 Sb., o informačních systémech ve-
řejné správy, ve znění zákona č. 269/2007 Sb).

- Ověřující subjekty budou oprávněny vydávat ověřené vý-
stupy z ISVS pouze tehdy, pokud tak stanoví zvláštní zákon 
(§  odst. (2) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech 

veřejné správy, ve znění zákona č. 269/2007 Sb.). Jinými slovy 
řečeno, s účinností od 1. 1. 2008 již zákon č. 365/2000 Sb., 
o informačních systémech veřejné správy, nebude tou právní 
normou, na jejímž základě lze ověřené výstupy vydávat. Tento 
zákon tak bude normou, která upravuje procesní postup pro 
případy, kdy „zvláštní právní předpis“ vydávání ověřeného 
výstupu výslovně umožňuje. Tímto zvláštním právním předpi-
sem bude zpravidla zákon, který upravuje vedení konkrétního 
registru, rejstříku nebo evidence. Zaměstnanec ověřujícího sub-
jektu, který bude statutárním orgánem zaměstnavatele pověřen 
k vydávání výstupů z ISVS, tak bude muset vždy ověřit, zda 
k okamžiku podání žádosti o vydání ověřeného výstupu právní 
předpis, který upravuje vedení registru, rejstříku nebo evidence, 
z něhož by měl být ověřený výstup vyhotoven, vydávání ověře-
ných výstupů skutečně umožňuje!
V současné době v České republice existuje více než 130 růz-
ných registrů, rejstříků nebo evidencí (veřejných i neveřejných). 
S účinností od 1. 1. 2008 bude platná právní úprava umožňovat 
vydávání ověřených výstupů z těchto informačních systémů: 
a) z katastru nemovitostí České republiky (§ 22a zákona 

č. 344/ 1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, 
ve znění zákona č. 269/2007 Sb.)

b) ze živnostenského rejstříku (§ 60 odst.(7) zákona č. 455/ 1991 
Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), 
ve znění zákona č. 269/2007 Sb.)

z rejstříků, které stojí mimo ISVS
c) z obchodního rejstříku (§ 28a zákona č. 513/1991 Sb., ob-

chodní zákoník, ve znění zákona č. 269/2007 Sb.), 
   a zcela nově i 

d) z Rejstříku trestů (§ 11a zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku 
trestů, ve znění zákona č. 269/2007 Sb.).  Vzhledem k tomu, 
že Rejstřík trestů je rozpočtová organizace zřízená zvláštním 
zákonem a k plnění svých úkolů provozuje zvláštní (justiční) 
informační systém stojící mimo informační systémy veřejné 
správy, bude vydávání ověřených výstupů z Rejstříku trestů 
v určitých ohledech poněkud odlišné od vydávání ověřených 
výstupů z jiných registrů, rejstříků nebo evidencí.  

- Do 31. 12. 2007 je tomu tak, že ověřené výstupy vydávané 
notářem nebo obecním úřadem jsou považovány za „veřejné 
listiny“. Ověřené výstupy vydávané držitelem poštovní licence 
a Hospodářskou komorou České republiky pak pouze „potvrzo-
valy pravdivost toho, co je v nich osvědčeno“, nebyl-li prokázán 
opak.  S účinností ode dne 01.01. 2008 budou mít veškeré výpisy 
vydávané správci nebo provozovateli ISVS a ověřené výstupy 
vydávané ověřujícími subjekty právní účinky „veřejných listin“. 
(§ 9 odst.(4) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech 
veřejné správy, ve znění zákona č. 269/2007 Sb.)

(3) Procesní a technicko-organizační změny při vydávání ově-
řených výstupů  informačního systému veřejné správy.

- S účinností ode dne 1. 1. 2008 se výslovně stanovuje, že vý-
kon činností ověřující v případě krajských úřadů, matričních 
úřadů, obecních úřadů a úřadů městských částí, je výkonem 
přenesené působnosti (§ 12a odst. (2) zákona č. 365/2000 Sb., 

Problematika vydávání ověřených výstupů 
z informačních systémů veřejné správy po 1. 1. 2008 
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o informačních systémech veřejné správy, ve znění zákona 
č. 269/ 2007 Sb.). 

- Správci nebo provozovatelé informačních systémů, kteří budou 
poskytovat výstupy ověřujícím subjektům, budou s účinností 
ode dne 1. 1. 2008 povinny opatřovat své výstupy zásadně elek-
tronickou značkou, a nikoliv pouze zaručeným elektronickým 
podpisem, jako je tomu do 31. 12. 2007 (§ 9b odst.(2) zákona 
č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, 
ve znění zákona č. 269/2007 Sb.). V případě, že správcem nebo 
provozovatelem informačního systému je orgán veřejné moci, 
musí mít elektronická značka charakter tzv. uznávané elek-
tronické značky (§ 11 odst. (1) a (2) zákona č. 227/2000 Sb., 
o elektronickém podpisu, v platném znění). Ověřující subjekty 
pak budou ze zákona povinny provést veškeré úkony potřeb-
né k tomu, aby ověřily, že elektronická značka je platná a její 
kvalifikovaný certifikát nebyl zneplatněn a výstup z ISVS nebyl 
následně změněn.     

(4) Zpoplatňování a úhrada nákladů za vydávání ověřených 
výstupů  informačních  systémů veřejné správy.

- I po 1. 1. 2008 platí, že správce nebo provozovatel informačního 
systému je po ověřujícím subjektu oprávněn požadovat úplatu 
za každý poskytnutý výstup z ISVS. Nově se však stanovuje, 
že výše této úplaty nesmí přesáhnout částku, která je zvláštním 
právním předpisem stanovena jako poplatek (správní popla-
tek) za vydání výpisu z předmětného záznamu, jenž má jednu 
stránku  (§ 9d odst. (1) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních 
systémech veřejné správy, ve znění zákona č. 269/2007 Sb.).   

- Ověřující subjekty – krajské úřady, matriční úřady, obecní úřady 
a úřady  městských částí – budou mít ode dne 1. 1. 2008 právo 
na vybrání správního poplatku ve výši až 100 Kč za první strán-
ku výstupu a až 50 Kč za každou další i započatou stránku vý-
stupu. Tyto správní orgány jsou současně zmocněny k tomu, aby 
snížily poplatek za vydání ověřeného výstupu až o 90 % /(§ 9d 
odst. (2) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech 
veřejné správy, ve znění zákona č. 269/2007 Sb., položka č. 3 
části I přílohy k zákonu č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, 
ve znění zákona č.269/2007 Sb.). 

- Držitel poštovní licence a Hospodářská komora České republiky 
budou ode dne 1. 1. 2008 za vydání výstupu z ISVS vybírat po-
platek, jehož výše nesmí přesáhnout sazbu správního poplatku 
podle položky č. 3 části I přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., 
o správních poplatcích, ve znění zákona č. 269/2007 Sb. (§ 9d 
odst. (3) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech ve-
řejné správy, ve znění zákona č. 269/2007 Sb.). 

- U notářů se z hlediska nároku na odměnu notáře za vydání vý-
stupu z ISVS bude i nadále postupovat podle vyhlášky MS ČR 
č. 196/2001 Sb., o odměnách notářů a správců dědictví, ve zně-
ní vyhlášky č. 399/2006 Sb., a to konkrétně podle položky W 
(odměna ve výši 100 Kč za vydání ověřeného výstupu „jako 
celku“ – s účinností ode dne 10. 8. 2006) (§ 9d odst. (4) záko-
na č. 365/ 2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, 
ve znění zákona č. 81/2006 Sb.).   

- Všechny ověřující subjekty jsou s ohledem na shora uvedené 
skutečnosti povinny zveřejnit s účinností ode dne 1. 1. 2008 
konkrétní sazebník, podle kterého budou vybírat správní poplat-
ky, poplatky a odměnu, a to i způsobem umožňující dálkový přístup.  

Krajský úřad kraje Vysočina, odbor informatiky, dále ve shora 
uvedené souvislosti obce a města upozorňuje na dikci ustanovení 

ZAJÍMAVÉ INFORMACE:
■ oficiální stránky kraje Vysočina:  www.kr-vysocina.cz
■ informační technologie: www.kr-vysocina.cz/www/it
■ analytické a statistické služby: http://analytika.kr-vysocina.cz
■ turistický portál: www.region-vysocina.cz
■ dopravní informace: http://extranet.kr-vysocina.cz/doprava

§ 8 odst. (2) písm. j) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplat-
cích, podle kterého jsou od poplatku osvobozeny úkony vyžádané 
a provedené prostřednictvím dálkového přístupu, opatřené elek-
tronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu 
vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, 
nepřevyšuje-li sazba poplatku 2 000 Kč. I po 1. 1. 2008 tak nadále 
platí, že pokud fyzická nebo právnická osoba požádá elektro-
nicky o vydání výstupu z informačního systému veřejné správy 
u správce nebo provozovatele informačního systému (tedy nikoliv 
ověřujícího) a tato žádost je podepsána uznávaným elektronickým 
podpisem a předmětem žádosti je zaslání elektronického výpisu 
opatřeného uznávanou elektronickou značkou orgánu který výpis 
vydává, na elektronickou adresu určenou žadatelem, pak tento 
úkon zcela osvobozen od správního poplatku, pokud výše správní-
ho poplatku uvedená v Sazebníku správních poplatků je nižší nebo 
rovna částce 2 000 Kč. V těchto případech se nejedná o vydávání 
tzv. ověřených výstupů ve smyslu zákona o informačních systé-
mech veřejné správy, ale o vydávání „výpisů“ z různých registrů, 
rejstříků, evidencí apod. 
Pro úplnost k obcím, které měly zájem vydávat ověřené výstupy 
z ISVS a nejsou matričními úřady a ani nejsou uvedeny ve vyhláš-
ce MV ČR č. 260/2007, kterou se mění vyhláška č. 550/2006 Sb., 
kterou se stanovuje seznam dalších obecních úřadů, které vydávají 
ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy, krajský 
úřad uvádí, že o zařazení do „Seznamu obcí, které vydávají ově-
řené výstupy z informačních systémů veřejné správy“, je možné 
kdykoliv požádat Ministerstvo vnitra ČR – sekci informatiky, 
odbor informatizace veřejné správy (e-mail: sekroivs@mvcr.cz 
nebo posta@mvcr.cz (oficiální elektronická podatelna Minister-
stva vnitra), které změnu provede s nejbližší aktualizací provádě-
cího právního předpisu (tedy s novelizací vyhlášky č. 550/2006 
Sb.). Požádat o zařazení do seznamu je třeba písemně, přičemž 
Ministerstvo vnitra akceptuje i formu datové zprávy opatřenou 
uznávaným elektronickým podpisem statutárního zástupce obce 
nebo města. Taková obec se stává ověřujícím subjektem až ode 
dne, kdy novelizace uvedeného prováděcího právního předpisu 
nabude účinnosti. 
Závěrem k výše předestřené problematice Krajský úřad kraje 
Vysočina, odbor informatiky, dodává, že původním záměrem 
předkladatele zákona – tedy Ministerstva vnitra ČR – bylo, aby 
shora uvedený zákon nabyl účinnosti až „prvním dnem sedmého 
kalendářního měsíce následujícím po dni jeho vyhlášení“ (viz 
Sněmovní tisk č. 158, V. volební období). Na základě usnesení 
Senátu Parlamentu ČR č. 167 (VI. funkční období) však došlo 
v rámci legislativního procesu k tomu, že legisvakanční doba 
byla zkrácena, a tak zákon č. 269/2007 Sb., kterým se mění zákon 
č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, nabý-
vá účinnosti již ode dne 1. 1. 2008!

 Robert Sobotka, odbor informatiky
telefon: 564 602 326, e-mail: sobotka.r@kr-vysocina.cz
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Usnesení 0382/06/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje upravený pro-
gram jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 6. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0383/06/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje volí Ing. Janu Fischerovou, 
CSc., MUDr. Jiřího Běhounka ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kra-
je č. 6/2007.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 6. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0384/06/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí zprávu 
o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje, termín: 6. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 0385/06/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informaci 
o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitelka krajského úřadu, termín: 6. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0386/06/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje vyslovuje důvěru náměst-
kovi hejtmana ing. Pavlu Hájkovi v oblasti řízení zdravotnictví.
Usnesení bylo přijato 26 hlasy, proti 12, zdrželo se 5.

Usnesení 0387/06/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informace 
o záměně novorozenců v Nemocnici Třebíč.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 6. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdrželo se 8.

Usnesení 0388/06/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje v souladu 
se „Zásadami zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku obcím 
kraje Vysočina, SH ČMS – Krajskému sdružení hasičů kraje Vysočina a Morav-
ské hasičské jednotě kraje Vysočina na požární ochranu na rok 2007 – Příspěvek 
na soutěže“ poskytnout dotaci z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 Požár-
ní ochrana – dobrovolná část ve výši 100 000 Kč Sdružení hasičů Čech, Moravy 
a Slezska Krajskému sdružení hasičů (KSH), IČ 86553216, dle materiálu ZK-06-
2007-05, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 15. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0389/06/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout do-
taci obci Číchov, IČ 545643 ve výši 496 650 Kč na opravu komunikace mezi ob-
cemi Chlum–Číchov na par. č. 2113/2 a 2113/1 dle materiálu ZK-06-2007-06, 
př. 3, schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární 
ochrana a integrovaný záchranný systém, § 5269 Ostatní správa v oblasti hospo-
dářských opatření pro krizové stavy o částku 496 650 Kč při současném snížení 
kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, polož-
ka Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 496 650 Kč za účelem poskytnutí 
dotace obci Číchov, IČ 545643, na opravu místní komunikace dle materiálu ZK-
06-2007-06, př. 3.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0390/06/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje v souladu 
se „Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku obcím 
kraje Vysočina na požární ochranu na rok 2007 – Příspěvek na akceschopnost 
jednotek požární ochrany obcí“ poskytnout dotaci z kapitoly Požární ochra-
na a IZS, § 5512 Požární ochrana – dobrovolná část v celkové výši 100 000 Kč 
na akceschopnost následujícím obcím: městys Sněžné (okres Žďár nad Sá-
zavou), IČ 00295451, 18 000 Kč, městys Křižanov (okres Žďár nad Sáza-
vou), IČ 00294616, 18 000 Kč, obec Osová Bítýška (okres Žďár nad Sázavou), 
IČ 00084409, 18 000 Kč, město Jaroměřice nad Rokytnou (okres Třebíč), 
IČ 00289507, 18 000 Kč, městys Libice nad Doubravou (okres Havlíčkův Brod), 
IČ 00267791, 9 000 Kč, městys Dalešice (okres Třebíč), IČ 00289264, 7 000 Kč, 
obec Bojiště (okres Havlíčků Brod), IČ 00267228, 7 000 Kč, obec Slavíkov 
(okres Havlíčkův Brod), IČ 00268241, 5 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický, termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0391/06/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje v souladu s § 36 
odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění poz-
dějších předpisů, poskytnout dotaci ve výši 20 000 Kč Jihlavskému plaveckému 
klubu AXIS, Rošického 6, 586 01 Jihlava, IČ 63438216, na krytí nákladů spoje-
ných s pořádání mezinárodních plaveckých závodů AXIS CUP 2007 a schvalu-
je provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje příloha 
Z2 hlavní knihy rozpočtu – Akce podporované krajem v roce 2007 (Kulturní, 
společenské a sportovní akce), spočívající ve snížení této rezervy, § 6409 Ostatní 
činnosti j. n., o částku 20 tis. Kč a současném zvýšení § 3419 Ostatní tělovýchov-
ná činnost, položka 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením o stejnou 
částku 20 tis. Kč na krytí nákladů souvisejících s pořádáním mezinárodních pla-
veckých závodů AXIS CUP 2007, dle materiálu ZK-06-2007-08, př. 1, materiálu 
ZK-06-2007-08, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor, termín: 
30. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0392/06/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje v souladu s usta-
novením § 27 odst. 1 písm. d) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů, poskytnout dotaci obcím kraje Vysočina na výjezd jednotek 
SDH mimo katastrální území obce, věcné vybavení a odbornou přípravu za rok 
2007 v celkové výši 2 504 000 Kč z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Po-
žární ochrana – dobrovolná část dle materiálu ZK-06-2007-09, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0393/06/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje snížit kapitolu 
Nemovitý majetek, položku Investice v dopravě, § 2212 Silnice, rozpočet akcí 
vyjmenovaných v materiálu ZK-06-2007-10, př. 1, o celkovou částku 21 005 tis. 
Kč při současném převodu finančních prostředků ve stejné výši 21 005 tis. Kč 
do Fondu strategických rezerv (pol. 8115 – Změna stavu krátkodobých prostřed-
ků na bankovních účtech).
odpovědnost: EO, termín: 30. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0394/06/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí příslib mi-
nistra vnitra ČR MUDr. Mgr. Ivana Langera o využití finančních prostředků 
získaných z prodeje skladového areálu Helenín do modernizace policejních slu-
žeben v rámci kraje Vysočina nebo do nemovitostí v příslušnosti hospodaření 
Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina, rozhoduje nabýt úplatně budovu 
bez č. p./č. e., jiná stavba, postavenou na pozemku par. č. 342, budovu č. p. 4979, 
jiná stavba, postavenou na pozemku par. č. 345, budovu bez č. p./č. e., jiná stav-
ba, postavenou na pozemku par. č. 347, budovu bez č. p./č. e., jiná stavba, posta-
venou na pozemku par. č. 348, pozemky par. č. 339/1 zastavěná plocha a nádvoří 
– společný dvůr o výměře 3 137 m², par. č. 339/2, zastavěná plocha a nádvoří 
– společný dvůr o výměře 901 m², par. č. 342, zastavěná plocha a nádvoří o vý-
měře 1 009 m², par. č. 344/1 ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha 
o výměře 707 m², par. č. 345, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 670 m², 
par. č. 346, zastavěná plocha a nádvoří – společný dvůr o výměře 1 157 m², par. 
č. 347, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 567 m², a par. č. 348, zasta-
věná plocha a nádvoří o výměře 1 197 m², vše k. ú. Helenín a obci Jihlava 
se všemi součástmi a příslušenstvím tak, jak je obsaženo ve znaleckém posudku 
č. 4121/ 257/07 vypracovaném ke dni 8. 10. 2007 Marcelem Kurhajcem z vlast-
nictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Zařízení služeb 
pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha, Vršovice 101 01, IČ 67779999, 
do vlastnictví kraje Vysočina za kupní cenu 31 984 210 Kč, ukládá Miloši Vystr-
čilovi, hejtmanovi kraje, Miroslavu Houškovi, radnímu kraje pro oblast financí 
a majetku, jednat s Ministerstvem vnitra o možnostech investování finančních 
prostředků získaných z prodeje nemovitostí skladového areálu Helenín do ma-
jetku Policie ČR, Hasičského záchranného sboru a Sboru dobrovolných hasičů 
v rámci kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor školství mládeže a sportu, M. Vystrčil, 
M. Houška, termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0395/06/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem 
pozemek vzniklý dle GP č. 106-357/2006 par. č. 825/3 – ost. plocha, ost. komu-
nikace o výměře 12 m² v k. ú. a obci Krátká Ves z vlastnictví kraje Vysočina 

Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva kraje
č. 6/2007 konaného dne 6. 11. 2007
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do vlastnictví obce Krátká Ves, schvaluje dodatek č. 153 Zřizovací listiny kraj-
ské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-
06-2007-12, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0396/06/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést úplatně 
pozemek par. č. 460/2 – ostatní plocha, silnice o výměře 1 476 m² v k. ú. Týmo-
va Ves a obci Lukavec, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví společnosti 
Dřevozpracující družstvo, se sídlem v Lukavci č. p. 9, IČ 000 28 631, za kup-
ní cenu ve výši 221 400 Kč, schvaluje dodatek č. 154 Zřizovací listiny Krajské 
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-
2007-13, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0397/06/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje bezúplatně pře-
vést pozemek par. č. 663/114 – ost. plocha, silnice o výměře 104 m² v k. ú. a obci 
Pohled z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví ČR-příslušnosti hospodaření 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, schvaluje dodatek č. 155 Zřizovací listiny Krajské 
správy a údržba silnic Vysočiny dle materiálu ZK-06-2007-14, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0398/06/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 158 
Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organi-
zace, dle materiálu ZK-06-2007-15, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0399/06/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ převést da-
rem pozemky a díly pozemku zaměřené a označené geometrickým plánem 
č. 188-3571/2007 jako par. č. 1093/81, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 
85 m², par. č. 1093/82, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 45 m², díly „d+e+f“ 
o  výměře 195 m² oddělené z pozemku par. č. 1093/1 a sloučené do pozemku 
par. č. 1088/18, ostatní plocha, ostatní komunikace, díl „s“ o výměře 230 m² od-
dělený z pozemku par. č. 1093/1 a sloučený do pozemku par. č. 1093/79, ostat-
ní plocha, ostatní komunikace, díl „b“ o výměře 251 m² oddělený z pozemku 
par. č. 1093/1 a sloučený do pozemku 1088/1, ostatní plocha, jiná plocha a díly 
„i+j+k“ o výměře 79 m² oddělené z pozemku par. č. 1093/1 a sloučené do po-
zemku par. č. 1088/ 27, ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Nová Ves 
u Třebíče a obci Nová Ves z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Nová 
Ves ■ nabýt darem díly pozemků zaměřené a označené geometrickým plánem 
č. 188 – 3571/2007 jako díly „m+n“ o výměře 26 m² oddělené z pozemku par. 
č. 1088/1 a sloučené do pozemku par. č. 1093/1, ostatní plocha, silnice a díl „l“ 
o výměře 15 m² oddělený z pozemku par. č. 40 a sloučený do pozemku par. 
č. 1093/ 1, ostatní plocha, silnice, vše v k. ú. Nová Ves u Třebíče a obci Nová Ves, 
z vlastnictví obce Nová Ves do vlastnictví kraje Vysočina, schvaluje ■ dodatek 
č. 159 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové 
organice dle materiálu ZK-06-2007-16, př. 1 ■ dodatek č. 160 Zřizovací listiny 
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organice, dle materiálu 
ZK-06-2007-16, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: březen 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0400/06/2007/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: březen 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0401/06/2007/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: březen 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
 
Usnesení 0402/06/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje úplatně pře-
vést pozemek st. par. č. 5023, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 289 m² v k. ú. 
a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví kraje Vysočina ve spoluvlastnickém podílu 
171710/ 198670 do vlastnictví společnosti Dětská poliklinika Nábřeží, spol. s r. o., 

se sídlem Havlíčkův Brod, Kalinovo nábřeží 605, PSČ 580 01, IČ 474 69 960, 
a ve spoluvlastnickém podílu 29960/198670 společnosti AUDIT HB, a. s., se síd-
lem Havlíčkův Brod, Kalinovo nábřeží 605, PSČ 580 01, IČ 64829499, za kupní 
cenu 433 500 Kč, ke které bude připočteno znalečné v částce 1 660 Kč za vyho-
tovení znaleckého posudku č. 2761/187/2007.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: březen 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0403/06/2007/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: březen 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0404/06/2007/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. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0405/06/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem 
pozemek vedený ve zjednodušené evidenci, původ EN par. č. 1967/2 – jiná plo-
cha o výměře 162 m² v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví kraje Vysočina 
do vlastnictví města Havlíčkův Brod, schvaluje dodatek č. 11 České zemědělské 
akademie v Humpolci, střední školy, dle materiálu ZK-06-2007-22, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 30. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0406/06/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést úplatně 
pozemek par. č. 2390/2 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 151 m² v k. ú. a ob-
ci Třebíč oddělený dle GP č. 4260-3022/2007 z pozemku par. č. 2390 v k. ú. a obci 
Třebíč z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví společnosti Vodárenská akci-
ová společnost, a. s., Soběšická 820, 638 01 Brno, IČ 49455842, za dohodnutou 
kupní cenu 123 820 Kč, schvaluje dodatek č. 13 Zřizovací listiny Střední školy 
stavební Třebíč dle materiálu ZK-06-2007-23, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0407/06/2007/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. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0408/06/2007/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: listopad 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0409/06/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvu 
o budoucí darovací smlouvě, v níž se kraj Vysočina zaváže do 120 dnů po před-
ložení kolaudačního rozhodnutí na stavbu chodníků a autobusových zastá-
vek a geometrického plánu na jejich zaměření převést část pozemku par. č. 729/1 
v k. ú. a obci Oudoleň zastavěnou chodníky a autobusovými zastávkami z vlast-
nictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Oudoleň.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0410/06/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje bezúplatně na-
být pozemky dle materiálu ZK-06-2007-27, 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: 30. 6. 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0411/06/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje bezúplatně na-
být nemovitosti dle materiálu ZK-06-2007-28, př. 1, z vlastnictví České repub-
liky a správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina, schvaluje 



ZPRAVODAJ ZPRAVODAJ
číslo 12/2007 strana  12 číslo 12/2007 strana  13

■ dodatek č. 6 Zřizovací listiny Gymnázia, Chotěboř, Jiráskova 637, dle mate-
riálu ZK-06-2007-28, př. 3 ■ dodatek č. 3 Zřizovací listiny Vyšší odborné školy 
a Obchodní akademie Chotěboř dle materiálu ZK-06-2007-28, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0412/06/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt darem 
pozemky pod silnicí II/150 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-06-
2007-29, př. 1, z vlastnictví České republiky – příslušnost hospodaření Ředitel-
ství silnic a dálnic ČR do vlastnictví kraje Vysočina, schvaluje dodatek č. 163 
zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organiza-
ce, dle materiálu ZK-06-2007-29, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0413/06/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtové opat-
ření v rámci kapitoly Nemovitý majetek a § 3639 Komunální služby a územní 
rozvoj j. n. spočívající v povýšení položky Nákupy nemovitostí (položka 6130 
Pozemky, UZ 81) o částku 7 500 tis. Kč za současného snížení položky Výdaje 
spojené s majetkem kraje (položka 5169 Nákup ostatních služeb, UZ 80) o stej-
nou částku 7 500 tis. Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický, termín: 10. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0414/06/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvu 
o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod, 
podle které kraj Vysočina převede a město Havlíčkův Brod převezme do svého 
vlastnictví: úsek stávající silnice II/150 od okružní křižovatky u nákupního cen-
tra Hypernova – uzlový bod 2321A18301 po křižovatku se silnicí I/38 – uzlový 
bod 2321A005 (ulice Žižkova, část ul. Dolní a část ul. Humpolecká), úsek stávají-
cí silnice III/03810 od místa budoucího napojení na křižovatku s jihovýchodním 
kvadrantem obchvatu města Havlíčkův Brod po okružní křižovatku se silnicí 
II/150 – uzlový bod 2321A040 (ulice Mírová, Bělohradská, část ul. Nádražní), 
úsek stávající silnice III/03811 od místa budoucího napojení na křižovatku s ji-
hovýchodním kvadrantem obchvatu města Havlíčkův Brod po křižovatku s ulicí 
Průmyslová, úsek stávající silnice III/03813 od místa budoucího přerušení stav-
bou jihovýchodního kvadrantu obchvatu města Havlíčkův Brod po křižovatku 
se silnicí III/03810.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0415/06/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje snížit kupní 
cenu pozemků par. č. 593/20 a par. č. 635/3 vytvořených geometrickým plánem 
č. 141-062/2006 v katastrálním území Uhřínovice u Jihlavy, o jejichž nabytí roz-
hodlo zastupitelstvo kraje usnesením 0241/04/2007/ZK, o 16 250 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 6. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0416/06/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem 
pozemek par. č. 90/1 zahrada o výměře 2 730 m² v k. ú. a obci Nové Syrovice 
z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Nové Syrovice, schvaluje doda-
tek č. 1 Zřizovací listiny Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvkové orga-
nizace, dle materiálu ZK-06-2007-72, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, termín: 31. prosince 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0417/06/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ rozpočtové 
opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje § 6172 Činnost re-
gionální správy, položka 3111 Příjmy z prodeje pozemků, o částku 3 285 tis. Kč 
za prodej pozemků v areálu kasáren Otakara Jaroše při současném zvýšení výda-
jové části rozpočtu kraje (kapitola Nemovitý majetek, kapitálové výdaje, § 6172 
Činnost regionální správy), rozpočtu akce „Krajský úřad kraje Vysočina – bu-
dova D“ o stejnou částku 3 285 tis. Kč na pokrytí výdajů spojených s odstraně-
ním objektů v areálu kasáren Otakara Jaroše ■ rozpočtové opatření spočívající 
ve zvýšení výdajové části rozpočtu kraje (kapitola Nemovitý majetek, kapitálo-
vé výdaje, § 6172 Činnost regionální správy), rozpočtu akce „Krajský úřad kraje 
Vysočina – budova D“ o částku 281 tis. Kč při současném snížení výdajové části 
rozpočtu kraje, kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., po-
ložky Nespecifikovaná rezerva, o stejnou částku 281 tis. Kč na pokrytí výdajů 
spojených s odstraněním objektů v areálu kasáren Otakara Jaroše.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický, termín: 10. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 28 hlasy, proti 3, zdrželo se 7.
Usnesení 0418/06/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout ne-
investiční dotaci pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěv-
kovou organizaci, IČ 47366630, ve výši 12 944 tis. Kč k zajištění vyrovnaného 

finančního hospodaření v roce 2007, schvaluje zvýšení závazného ukazatele 
„Příspěvek na provoz“ u Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina na rok 
2007 o 12 944 tis. Kč k zajištění vyrovnaného finančního hospodaření v letoš-
ním roce.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ekonomický odbor, ředi-
tel Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace, ter-
mín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 0419/06/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ rozpočtové 
opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Nemovitý majetek, položky Nákupy 
nemovitostí, o částku 31 985 tis. Kč při současném snížení kapitoly Nemovi-
tý majetek, položky Investice v dopravě, o stejnou částku 31 985 tis. Kč s urče-
ním na nákup nemovitostí v k. ú. Helenín a obci Jihlava ■ rozpočtové opatření 
spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3533 – Zdravotnická záchranná 
služba, položky 5331 – Neinvestiční příspěvek zřizovaným příspěvkovým orga-
nizacím, o částku 12 944 tis. Kč s určením pro Zdravotnickou záchrannou službu 
kraje Vysočina při současném snížení kapitoly Nemovitý majetek, položky In-
vestice v dopravě, ve stejném objemu 12 944 tis. Kč ■ přesun nevyčerpaných fi-
nančních prostředků z jednotlivých kapitol rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007 
do Fondu strategických rezerv v celkové výši 70 461 tis. Kč dle materiálu ZK-
06-2007-35, př. 4.
odpovědnost: ekonomický odbor, termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdrželo se 8.

Usnesení 0420/06/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí „Zprávu 
o čerpání rozpočtu kraje v období leden–září 2007“ dle materiálu ZK-06-2007-
70, př. 1, a materiálu ZK-06-2007-70, př. 2 
odpovědnost: odbor ekonomický, termín: 6. listopadu 2007
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0421/06/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje zřizuje příspěvkovou or-
ganizaci s názvem Vysočina Tourism, příspěvková organizace, s účinností 
od 1. 1. 2008, schvaluje zřizovací listinu příspěvkové organizace Vysočina Tou-
rism, příspěvková organizace, dle materiálu ZK-06-2007-36, př. 4.
odpovědnost: ORR, termín: 30. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdrželi se 4.

Usnesení 0422/06/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ uzavřít Doda-
tek č. 1 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce „Dobrovolnictví – ná-
stroj integrace v sociálních službách a krizové pomoci na území Kraje Vysočina“ 
v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004  
–2006, č. smlouvy 4558, dle materiálu ZK-06-2007-37, př. 1 ■ uzavřít Dodatek 
č. 1 Smlouvy o poskytnutí půjčky za účelem průběžného financování akce „Dob-
rovolnictví – nástroj integrace v sociálních službách a krizové pomoci na území 
Kraje Vysočina“, vybrané v rámci grantového schématu Podpora sociální integ-
race v kraji Vysočina 2004–2006, dle materiálu ZK-06-2007-37, př. 2 ■ uzavřít 
Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce „Dobrovolnické 
centrum Vysočina“ v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace 
v kraji Vysočina 2004–2006, č. smlouvy 4567, dle materiálu ZK-06-2007-37, 
př. 3 ■ uzavřít Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí půjčky za účelem průběžné-
ho financování akce „Dobrovolnické centrum Vysočina“, vybrané v rámci gran-
tového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004–2006, dle 
materiálu ZK-06-2007-37, př. 4.
odpovědnost: ORR, termín: do 31. 12. 2007 uzavřít dodatky s příjemci pod-
pory.
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0423/06/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje ■ uzavřít Doda-
tek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci projektu v rámci Operač-
ního programu Rozvoj lidských zdrojů spolufinancovaného ze státního rozpočtu 
ČR a Evropského sociálního fondu č. 3.3.10.3/0002 dle materiálu ZK-06-2007-
38, př. 1 ■ uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci 
projektu v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů spolufinancova-
ného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu č. 3.3.10.3/0003 dle 
materiálu ZK-06-2007-38, př. 2 ■ uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnu-
tí podpory na realizaci projektu v rámci Operačního programu Rozvoj lidských 
zdrojů spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního 
fondu č. 3.3.10.3/0006 dle materiálu ZK-06-2007-38, př. 3 ■ uzavřít Dodatek 
č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci projektu v rámci Operační-
ho programu Rozvoj lidských zdrojů spolufinancovaného ze státního rozpočtu 
ČR a Evropského sociálního fondu č. 3.3.10.3/0010 dle materiálu ZK-06-2007-
38, př. 4.
odpovědnost: ORR, termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 0424/06/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ použití finanč-
ních prostředků vrácených příjemci podpory na zvláštní bankovní účet „Půjčky 
na projekty EU“ k průběžnému financování akcí schválených Zastupitelstvem 
kraje Vysočina usnesením č. 0071/01/2006/ZK a usnesením č. 0472/07/2006/ZK 
■ zvýšit příjmy a výdaje (ORJ 9049, § 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí 
a politiky zaměstnanost) rozpočtu zvláštního bankovního účtu Půjčky na projek-
ty EU o přijaté splátky půjčených prostředků.
odpovědnost: ORR, EO, termín: 31.12. 2008
Usnesení bylo přijato 28 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0425/06/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí aktuali-
zaci Profilu kraje Vysočina dle materiálu ZK-06-2007-40, př. 1, včetně vznese-
ných připomínek.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 30. 6. 2008
Usnesení bylo přijato 28 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0426/06/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout do-
taci v maximální výši 133 430 000 Kč Regionální radě regionu soudržnosti Ji-
hovýchod za podmínek stanovených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu 
kraje Vysočina podle materiálu ZK-06-2007-41, př. 1.
odpovědnost: ORR, EO, termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0427/06/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje seznam akcí na-
vržených k podpoře dle materiálu ZK-06-2007-42, př. 1, rozhoduje poskytnout 
neinvestiční dotaci ve výši uvedené v materiálu ZK-06-2007-42, př. 1, příjemcům 
dotace uvedeným v materiálu ZK-06-2007-42, př. 1, na realizaci akcí uvedených 
v materiálu ZK-06-2007-42, př. 1, z kapitoly Regionální rozvoj, § 3636 Ostatní 
záležitosti komunálních služeb a územního rozvoje, v celkové výši 207 849 Kč 
na podporu naplňování a propagace místní Agendy 21 v kraji Vysočina.
odpovědnost: ORR, OE, termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 27 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0428/06/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí podklad 
pro aktualizaci části Územní energetické koncepce kraje Vysočina dle materiálu 
ZK-06-2007-43, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0429/06/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje zamítá změnu účelu použití 
dotace poskytnuté v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny usnesením Za-
stupitelstva kraje Vysočina č. 0120/02/2007/ZK ze dne 27. 3. 2007 obci Vyklan-
tice z původního účelu použití „Oprava hasičských nádrží“ na nový účel použití 
„Oprava místní komunikace v Kateřinkách“.
odpovědnost: ORR, termín: 6. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdrželo se 4.
Usnesení 0430/06/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít mezi 
Vysočinou, městem Přibyslav a Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod smlouvu 
o společném postupu zadavatelů dle materiálu ZK-06-2007-45, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0431/06/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout do-
tace v rámci kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje 
Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji 
Vysočina pro období 2007–2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly 
jejich využití ve znění Dodatku č. 1 dle materiálu ZK-06-2007-46, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický 
odbor, termín: 6. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0432/06/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Dodatek č. 9 Zři-
zovací listiny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle 
materiálu ZK-06-2007-47, př. 2, ukládá odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
v součinnosti s ředitelem Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové orga-
nizace, zajištění podání návrhu na zápis změn do obchodního rejstříku.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, termín: 30. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 0433/06/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout do-
taci v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchov-
ná činnost Krajskému sdružení ČSTV Vysočina, sídlem E. Rošického 6, 586 04 
Jihlava, IČ 70927511, ve výši 18 000 Kč na podporu pořádání „Mistrovství 
ČR v šachu juniorek 2007“, blíže specifikovaného v žádosti PSM 14/07 (materi-
ál ZK-06-2007-48, př. 1).
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, termín: 
31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0434/06/2007/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 4. 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: lis-
topad 2007
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0435/06/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí poskytnuté 
dotace v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchov-
ná činnost organizací, v celkové výši 42 895 Kč na podporu účasti na sportovních 
mistrovstvích dle materiálu ZK-06-2007-51, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, termín: 
6. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0436/06/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na vědomí rozpis 
účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým 
osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj, 
ve výši 1 385 692 tis. Kč dle materiálu ZK-06-2007-52, př. 1 a právnickým oso-
bám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce, ve výši 
2 328 943 tis. Kč dle materiálu ZK-06-2007-52, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín: lis-
topad 2007
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0437/06/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 7 Zři-
zovací listiny Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22, dle materiálu ZK-06-
2007-53, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0438/06/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít dodatek 
č. 1 dle materiálu ZK-06-2007-50, př. 2.
odpovědnost: odbor školství mládeže a sportu, termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0439/06/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje souhlasí se záměry změn 
ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina 
označených v materiálu ZK-06-2007-54, př. 1 kódy 1A,B, 1C, 2A,B,C, 2D, 3C,D, 
3B,E, 4A, 5A, 5B, 7A, 7B, 8A, 8B,C, 9A, 9B, 10A, 11A, 13A, 13C, 13B, 15B, 15A, 
16B, 17A, 17B, 17C,D,E, 18A, 21A, 21B.
odpovědnost: OŠMS, termín: do 30. 11. 2007 odeslat příslušnému správnímu 
orgánu
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0440/06/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje záměr převést 
školskou činnost Domu dětí a mládeže Hrádek Třebíč městu Třebíč za podmínek 
a podpory stanovené v materiálu ZK-06-2007-55.
odpovědnost: OŠMS, termín: do 30. 11. 2007 informovat město Třebíč
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0441/06/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtové opat-
ření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje (položka 2451 Splátky 
půjčených prostředků od příspěvkových organizací) o částku 2 959 tis. Kč a pře-
vedení této částky do Fondu strategických rezerv (pol. 8115 – Změna stavu krát-
kodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, termín: 
do 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0442/06/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Zásady Zastupi-
telstva kraje Vysočina pro poskytnutí dotací na opravu a údržbu válečných hrobů 
a pietních míst vztahujících se k událostem 1. světové války u příležitosti 90. vý-
ročí jejího ukončení v roce 2008 a k činnosti československých legií dle materi-
álu ZK-06-2007-57, př. 1.
odpovědnost: OKPP, termín: 6. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0443/06/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje v souladu s § 36 
odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění poz-
dějších předpisů, poskytnout finanční dar ve výši 150 tis. Kč režisérovi filmu, 
který obdrží Cenu pro nejlepší český dokumentární film udílenou pod záštitou 
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kraje Vysočina v rámci Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava 
2007, dle vzoru darovací smlouvy uvedené v materiálu ZK-06-2007-58, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, termín: 30. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0444/06/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtové opat-
ření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje (položka 2451 Splátky 
půjčených prostředků od příspěvkových organizací) o částku 2 925 tis. Kč a pře-
vedení této částky do Fondu strategických rezerv (pol. 8115 Změna stavu krátko-
dobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, odbor ekonomický, termín: 
15. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0445/06/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje změnu Plánu roz-
voje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina dle materiálu ZK-06-2007-60, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, termín: 
31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0446/06/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje Zásady Zastupi-
telstva kraje Vysočina pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvo-
je vodovodů a kanalizací kraje Vysočina dle materiálu ZK-06-2007-61, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, termín: prů-
běžně
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0. 
Usnesení 0447/06/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout 
investiční dotace obcím z kapitoly Zemědělství, § 2310 Pitná voda, ve výši 
4 714 000 Kč dle materiálu ZK-06-2007-62, př. 1, na realizace staveb vodních děl 
podpořených Ministerstvem zemědělství v rámci programu 229 310 „Výstavba 
a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací“, podprogramu 229 312 (vý-
stavba a obnova vodovodů, úpraven vod a souvisejících objektů).
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, termín: 
31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0448/06/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje neposkytnout 
dotaci obci Nová Ves z rozpočtu kraje na monitoring rekultivované skládky od-
padů a odpadních vod vypouštěných do vod povrchových.
odpovědnost: odbor životního prostředí a odbor lesního a vodního hospodářství 
a zemědělství, termín: 30. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 24 hlasy, proti 0, zdrželi se 4.
Usnesení 0449/06/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje o poskytnu-
tí dotace pro poskytovatele sociálních služeb domovů pro seniory dle ZK-06-
2007-64, př. 1, schvaluje ■ rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věcí, 
snížení rezervy § 4357 Domovy ve výši 6 416 tis. Kč a současné zvýšení polož-
ky 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem ve výši 
2 000 tis. Kč a položky 5321 Neinvestiční transfery obcím ve výši 4 416 tis. Kč 
za účelem podpory provozování služby dle materiálu ZK-06-2007-64, př. 1 ■ 
vzorovou smlouvu o poskytnutí dotací dle materiálu ZK-06-2007-64, př. 2.
odpovědnost: OSVZ, termín: 30. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0450/06/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje schválit Doda-
tek smlouvy č. 1 dle materiálu ZK-06-2007-65, př. 2, bere na vědomí informaci 
o další realizaci projektu „Rodinné pasy“ z evropských prostředků.
odpovědnost: OSVZ, termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0451/06/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout do-
tace pro poskytovatele pečovatelské služby a dalších sociálních služeb v celkové 
výši 3 702 180 Kč dle materiálu ZK-06-2007-71, př. 1 a dle materiálu ZK-06-
2007-71, př. 2, schvaluje ■ rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věcí 
dle materiálu ZK-06-2007-71, př. 3 ■ vzorovou smlouvu o poskytnutí dotací dle 
materiálu ZK-06-2007-71, př. 4.
odpovědnost: OSVZ, termín: 30. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0452/06/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje rozhoduje schválit roz-
počtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Informatika, § 6172 Činnost 
regionální správy, o částku 4 455 tis. Kč na realizaci podlimitní veřejné za-
kázky „Datové centrum kraje Vysočina – pilotní projekt KrÚ kraje Vysočina 
a Nemocnice Jihlava“ při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, 
§ 6409 Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva, o stejnou část-
ku 4 455 tis. Kč.
odpovědnost: odbor informatiky, odbor ekonomický, termín: listopad 2007
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0453/06/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje ■ změnu alokace 
Fondu Vysočiny pro rok 2007 převodem prostředků ve výši 1 mil. Kč z dílčího 
cíle 2.1 do dílčího cíle 2.4, ■ vyhlášení grantového programu „Volný čas 2008“ 
dle materiálu ZK-06-2007-67, př. 1, jmenuje ■ řídicí výbor grantového progra-
mu „Volný čas 2008“ ve složení: ODS – Jan Nekula, Ivo Rohovský, KDU-ČSL 

– Jaromír Hrubý, Ladislav Bárta, KSČM – Roman Ondrušek, Jaroslava Bamba-
sová, ČSSD – Lucie Zajícová, Petr Krčál, SNK – ED – Pavlína Zábranská, Josef 
Bulušek ■ Jana Nekulu předsedou řídicího výboru grantového programu „Volný 
čas 2008“ ■ Věru Trávníkovou s právem hlasovacím a Vilibalda Prokopa s prá-
vem poradním jako garanty řídicího výboru grantového programu „Volný čas 
2008“, pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jme-
novala náhradníka.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, termín: 28. 2. 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0454/06/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení gran-
tového programu „Regionální kultura VII.“ na podporu kulturních akcí v rámci 
neprofesionálního umění v objemu 2 mil. Kč dle materiálu ZK-06-2007-68, př. 1, 
jmenuje ■ řídicí výbor grantového programu „Regionální kultura VII.“ ve slo-
žení: ODS – František Pleva, Vítězslav Schrek, KDU-ČSL – Petr Kesl, Jaroslav 
Poborský, KSČM – Jan Slámečka, Pavel Kalabus, ČSSD – Marie Kružíková, 
Dagmar Nejedlá, SNK – ED – Olga Zachariášová, Marek Buš ■ Olgu Zacha-
riášovou předsedou řídicího výboru grantového programu „Regionální kultura 
VII.“ ■ garantem grantového programu „Regionální kultura VII.“ odbor kultury 
a památkové péče a Katinu Lisou zástupcem garanta s právem hlasovacím a Ja-
roslavu Panáčkovou s právem poradním, pověřuje radu kraje, aby v případě re-
zignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OKPP, termín: 6. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0455/06/2007/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje vyhlášení gran-
tového programu „Koordinace sociální výpomoci v obcích a hospicové péče“ 
dle materiálu ZK-06-2007-69, př. 1, jmenuje ■ řídicí výbor grantového progra-
mu „Koordinace sociální výpomoci v obcích a hospicové péče“ ve složení: ODS 
– Alena Hostašová, Věra Hechtová, KDU-ČSL – Jiří Vondráček, Jan Štefáček, 
KSČM – Zdeněk Dobrý, Ladislav Nováček, ČSSD – Marie Bohuslavová, Vla-
dimír Novotný, SNK–ED - Zdeňka Marková, Vít Oplatek ■ Jiřího Vondráčka 
předsedou řídicího výboru grantového programu „Koordinace sociální výpomo-
ci v obcích a hospicové péče“ ■ garantem grantového programu „Koordinace 
sociální výpomoci v obcích a hospicové péče“ odbor sociálních věcí a zdravot-
nictví a zástupcem garanta Jiřího Bínu s právem hlasovacím a Alenu Řehořovou 
s právem poradním, pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího 
výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OSVZ, termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Obcím na Vysočině by od ledna příštího roku měl stát po-
slat o 411 milionů korun více než letos. Propočet provedl 
krajský úřad podle chystané novely zákona o rozpočtovém 
určení daní. Vysočina by měla patřit mezi regiony, které 
na změně v přerozdělování daňových příjmů vydělají nej-
víc, protože má mnoho malých obcí, jejichž příjmy byly 
posíleny nejvýrazněji. Obecní úřady chtějí peníze použít 
například na opravu zanedbaných silnic.
Z daní, které vybírá stát, dostane letos 704 obcí na Vysočině 
3,77 miliardy korun, v příštím roce by to mělo být 4,18 mili-
ardy. Nejvíc si polepší obce do 100 lidí, které nyní dostávají 
v průměru asi 4800 korun na obyvatele. Jejich roční příjem by 
se měl zhruba zdvojnásobit. Obce do 200 obyvatel budou mít 
navíc asi 37 procent. Na Vysočině je méně než 200 lidí skoro 
v polovině obcí. Kromě malých obcí novela zvýhodňuje i sídla 
s velkou rozlohou. Novela zákona, kterou již schválila sněmov-
na, má od příštího roku přinést obcím v celé republice navíc 
4,6 miliardy korun. 

 Miroslav Houška, radní kraje Vysočina pro oblast financí 
a majetku
telefon: 564 602 144, e-mail: houska.m@kr-vysocina.cz

Obce na Vysočině by od ledna
měly dostat o 411 mil. Kč více
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