KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Odbor sekretariátu hejtmana
Žižkova 57, 587 33 Jihlava
tel.: 564 602 128

Určeno:
ke zveřejnění na úředních deskách všech měst a obcí v Kraji Vysočina
V Jihlavě 14. 9. 2021
Pozvánka
V souladu s § 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích,
svolávám
zasedání zastupitelstva kraje č. 06/2021, které se bude konat dne 14. 9. 2021
v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.
Navržený program jednání:
1. Zahájení, připomínky k zápisům ze zasedání č. 04/2021 a č. 05/2021
2. Zpráva o činnosti rady kraje, Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje za první
pololetí roku 2021
3. Informace o činnosti krajského úřadu
4. Roční zpráva o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2020
5. Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost Města Černovice
a Městyse Měřín o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky
6. Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS – dotace obcím na pořízení
dopravního automobilu do vybavení JPO, dotace na stavbu požární zbrojnice.
Dodatky ke stávajícím smlouvám - prodloužení termínu
7. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení „Ceny hejtmana Kraje Vysočina za
společenskou odpovědnost“
8. Změna Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové
organizace
9. Změna Zřizovací listiny Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou,
příspěvkové organizace
10. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví – zápůjčka pro Zdravotnickou
záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na projekt
„Modernizace vozového parku ZZS KV“
11. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek pro Zdravotnickou
záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
12. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví – zápůjčka pro Nemocnici Třebíč,
příspěvkovou organizaci, na projekt „Zavádění špičkových technologií – modernizace
přístrojového vybavení operačních sálů v NTR“
13. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví – zápůjčka pro Nemocnici Havlíčkův
Brod, příspěvkovou organizaci, na projekt „Pořízení přístrojového vybavení
Nemocnice Havlíčkův Brod“
14. Darování pozemků v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem
15. Bezúplatné nabytí pozemků z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
16. Uzavření budoucí darovací smlouvy v souvislosti se stavbou „II/128 Salačova Lhota obchvat“
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17. Schválení dodatku Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace
18. Majetkoprávní vypořádání stavby "II/353 Velký Beranov - obchvat".
19. Změna usnesení 0454/06/2009/ZK a majetkoprávní příprava stavby II/353 D1Rytířsko-Jamné, 1. stavba
20. Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou od Správy železnic,
státní organizace, po stavbě KSÚSV s názvem "II/150 Ledeč nad Sázavou,
zkapacitnění komunikace"
21. Přijetí daru pozemku v k. ú. Polná, obec Polná
22. Darování pozemku v k. ú. Polná, obec Polná
23. Změna usnesení 0185/03/2021/ZK ze dne 11. 5. 2021
24. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Kostelec u Jihlavy, obec Kostelec
25. Majetkoprávní vypořádání po stavbě "II/354 Radostín nad Oslavou, opěrná zeď v km
52,230-52,380", uzavření darovací smlouvy
26. Prodej pozemku v k.ú. Skrýšov u Pelhřimova a obci Pelhřimov
27. Prodej pozemku v k.ú. Řehořov a obci Kamenice
28. Prodej pozemku v k.ú. Radostín u Havlíčkova Brodu, obec Radostín
29. Prodej pozemků v k.ú. Heřmanov u Křižanova, obec Heřmanov
30. Darování pozemků v k. ú. Mastník, obec Mastník
31. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Salavice, obec Třešť
32. Změna usnesení 0367/05/2020/ZK - bezúplatné nabytí pozemků z vlastnictví České
republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje
Vysočina
33. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy a po
realizovaných stavbách KSÚSV, k. ú. Meziboří, Baliny a Trhonice
34. Bezúplatné nabytí pozemku z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
35. Přijetí daru pozemku v k. ú. Horní Heřmanice, obec Horní Heřmanice
36. Výkup pozemků pod silnicemi II. a III. třídy
37. Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek - zajištění financování akce
"Krajský úřad Kraje Vysočina - budova E"
38. Darování silnice III/34516 a pozemků silnicí zastavěných - k. ú. Kraborovice, k. ú.
Úhrov
39. Darování silnice III/39215 a pozemků silnicí zastavěných - k. ú. Kladeruby nad
Oslavou
40. Darování části silnice III/35421 a pozemků touto silnicí zastavěných - k. ú. Město
Žďár
41. Dodatek Zřizovací listiny Domova pro seniory Havlíčkův Brod a Pedagogickopsychologické poradny a Speciálně pedagogického centra Vysočina
42. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – červenec
2021
43. Uzavření Dodatku č. 566S/2021/1 ke Smlouvě SFDI č. 566S/2021 o poskytnutí
finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2021
44. Změna Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace
45. FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení termínu realizace projektu
č. FV02748.0021
46. FOND VYSOČINY - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV02746.0007
47. FOND VYSOČINY - poskytnutí dotací z programu REGIONÁLNÍ KULTURA 2021 návrh na provedení rozpočtového opatření

Číslo stránky

2

48. Rozpočtové opatření – přijetí šesté splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu
„Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“ od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové
organizace
49. Rozpočtové opatření – přijetí sedmé splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu
„Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“ od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové
organizace
50. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - projekt Edukační centrum
a zázemí Muzea Vysočiny Jihlava
51. Projektový záměr Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace – "Za lidovou
tradicí do Třebíče a Radlbrunnu" a jeho předfinancování
52. Rozpočtové opatření na kapitole Kultura - poskytnutí dotace Zoologické zahradě
Jihlava, příspěvkové organizaci
53. Rozpočtové opatření na kapitole Kultura - zápůjčka pro Vysočina Tourism,
příspěvkovou organizaci na předfinancování projektu "Kulturní a přírodní památky šance pro obnovu přeshraničního cestovního ruchu po ukončení pandemie
koronaviru"
54. Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Kultura - návrh na poskytnutí dotace na
realizaci akce „Optimalizace sítě cyklotras, městský cyklookruh a integrační opatření
pro cyklisty v Třebíči“
55. Souhrnná žádost kraje o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na sociální služby
pro rok 2022 a schválení dokumentu „Zásady pro poskytování příspěvku na
vyrovnávací platbu na rok 2022“
56. Rozhodnutí o žádostech o zařazení nových sociálních služeb a navýšených kapacit
stávajících poskytovatelů sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje
Vysočina
57. Návrh na úpravu zřizovací listiny Domova ve Zboží, příspěvkové organizace
58. Návrh na stanovení vyrovnávací platby (dotace) projektu „Podpora vybraných
sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI“
59. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programů „DOBROVOLNICTVÍ
2021“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
60. FOND VYSOČINY – program „Jednorázové akce 2019“ – uzavření dodatku č. 2 ke
smlouvě o poskytnutí dotace
61. FOND VYSOČINY – program „Jednorázové akce 2020“ – uzavření dodatků č. 1 ke
smlouvám o poskytnutí dotace
62. Projektový záměr Krajský akční plán Kraje Vysočina III - rozpočtové opatření na
kapitole Evropské projekty
63. Partnerství Kraje Vysočina v projektu eljub E-Book Woche 2022
64. Přímé výdaje na vzdělávání na rok 2021
65. Žádost o poskytnutí individuální dotace spolku TJ Žďár nad Sázavou z.s.
66. Dodatek č. 1 k Darovací smlouvě - dar obci na podporu převodů vzdělávací činnosti
z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání 2021
67. Dotace na úhradu nákladů neinvazivního RT-PCR testování dětí, žáků, studentů
a zaměstnanců škol
68. Předfinancování a spolufinancování Digitální technické mapy Kraje Vysočina
69. Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
70. Podpora Kraje Vysočina rozvoji Vysoké školy polytechnické Jihlava v letech 2022 –
2026 s cílem zvýšení konkurenceschopnosti studentů školy na trhu práce
71. Informace o výsledcích Veřejného fóra Zdravého Kraje Vysočina 2021 porovnané
s anketou veřejnosti
72. FOND VYSOČINY - program Naše škola 2019 - dodatek č. 2 ke smlouvě
o poskytnutí dotace
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73. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „OBNOVA VENKOVA
VYSOČINY 2021“ - návrh na provedení rozpočtového opatření
74. FOND VYSOČINY – program „Čistá voda 2019“ - dodatek ke smlouvě o poskytnutí
dotace
75. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
76. Memoranda o podpoře energetického využití odpadu
77. Revitalizace či doplnění malých vodních nádrží ve vlastnictví Kraje Vysočina –
příprava projektů pro zlepšení zadržování vody v krajině - rozpočtové opatření na
kapitole Evropské projekty
78. Rezignace a zvolení člena Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
za politický klub ANO
79. Rozprava členů zastupitelstva

Mgr. Vítězslav Schrek, MBA v. r.
hejtman Kraje Vysočina
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