EÚD:047/2022

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 3. 6. 2022
Pozvánka
V souladu s § 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích,
svolávám
zasedání zastupitelstva kraje č. 04/2022, které se bude konat dne 14. 6. 2022
v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.
Navržený program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 03/2022
Zpráva o činnosti rady kraje
Informace o činnosti krajského úřadu
Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS – dotace obcím na pořízení
dopravního automobilu do vybavení JPO
6. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotace z programu PODPORA ZAJIŠTĚNÍ
STOMATOLOGICKÉ PÉČE 2022 – návrh na provedení rozpočtového opatření
7. Dodatky č. 1 ke Smlouvám o zápůjčce
8. Finanční podpora všeobecných praktických lékařů a pediatrů
9. Majetkoprávní vypořádání po realizaci stavby "II/404 Luka nad Jihlavou - křiž.
s II/602" - vzájemné darování pozemků v k. ú. Otín nad Jihlavou a k. ú. Kozlov
u Jihlavy
10. Majetkoprávní příprava stavby „II/405 Zašovice - obchvat“, uzavření budoucí smlouvy
darovací
11. Darování pozemků - vypořádání po stavbě chodníků v k. ú. Hněvkovice u Ledče nad
Sázavou
12. Majetkoprávní vypořádání po stavbě „III/3518 Měřín - most ev.č. 3518-1"
13. Majetkoprávní vypořádání po stavbě "II/150 Leštinka - Mrzkovice" - směna pozemků
v k. ú. Leštinka u Světlé nad Sázavou a obci Světlá nad Sázavou
14. Majetkoprávní vypořádání po stavbě "Třešť - silnice III/4065, ul. Čenkovská" - směna
pozemků v k. ú. a obci Třešť
15. Majetkoprávní vypořádání po stavbě "Chodník u silnice II/344" - směna pozemků
v k. ú. Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu a obci Dolní Krupá
16. Majetkoprávní vypořádání po stavbě "Chodník Bohuňov" - darování pozemku v k. ú.
a obci Bohuňov
17. Majetkoprávní vypořádání po stavbě "Úpravy přechodů pro chodce v NMnM - ulice
Maršovská (u Knězovce)" - darování pozemků v k. ú. a obci Nové Město na Moravě
18. Majetkoprávní vypořádání po stavbách "Komplexní úprava veřejných ploch
v Počátkách" a "Počátky - rekonstrukce chodníků podél II/351" - směna pozemků
v k. ú. Počátky u Chotěboře a obci Chotěboř
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19. Smlouva o budoucí darovací smlouvě ke stavbě "Zkapacitnění křižovatky
u OC Hyperalbert, autobusová zastávka II/360 u NC STOPSHOP" v k. ú. Třebíč a
Střítež u Třebíče
20. Smlouva o budoucí směnné smlouvě - směna pozemků v k. ú. a obci Třešť
21. Převzetí vyřazeného úseku silnice I/19H v k.ú. Kámen
22. Majetkoprávní vypořádání po realizaci stavby "II/404 Luka nad Jihlavou - křiž.
s II/602" - směna pozemků s obcí Kozlov v k. ú. Kozlov u Jihlavy
23. Informace v rámci majetkoprávního vypořádání po stavbě „II/128 Salačova Lhota obchvat“
24. Darování pozemků v k.ú. Český Herálec a obci Herálec
25. Prodej pozemku v k.ú. a obci Pelhřimov
26. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací - k. ú. Luka nad Jihlavou
27. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací - k. ú. Smrčná
28. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací - k. ú. Pořežín, k. ú. Hřiště
29. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací - k. ú. Bratřice
30. Uzavření smlouvy o smlouvě darovací - k. ú. Vřesník
31. Uzavření smlouvy o smlouvě darovací - k. ú. Horní Dubenky, k. ú. Kaliště u Horních
Dubenek.
32. Majetkoprávní vypořádání po dokončení stavby "II/353 Velký Beranov - obchvat"
33. Dodatek zřizovací listiny Pedagogicko-psychologické poradny a Speciálně
pedagogického centra Vysočina
34. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy (2022_3)
35. "Transformace Domova Kamélie Křižanov, p. o." - uzavření smlouvy o budoucí kupní
smlouvě v k. ú. a obci Křižanov
36. Majetkoprávní vypořádání silnice II/124 v k. ú. Jetřichovec a obci Pacov - darování
pozemku a bezúplatné nabytí pozemku
37. Majetkoprávní příprava stavby „II/347 Čejov - průtah“
38. Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Včelnička z vlastnictví České republiky - Státního
pozemkového úřadu
39. Majetkoprávní vypořádání po stavbě „II/353 Nové Veselí - obchvat“ - 2. část.
40. Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2021
41. Schválení účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2021
42. Střednědobý výhled rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2023 až 2025
43. Smlouva o kontokorentním úvěru
44. Smlouva o smlouvě budoucí darovací mezi Krajem Vysočina a městem Třebíč
45. Rozpočtové opatření na kapitole Doprava
46. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu BEZPEČNÁ SILNICE
2022 – návrh na provedení rozpočtového opatření
47. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu PAMÁTKOVĚ
CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 2022 - návrh na provedení rozpočtového opatření
48. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu "INFRASTRUKTURA
CESTOVNÍHO RUCHU 2022" - návrh na provedení rozpočtového opatření
49. Rozpočtové opatření na kapitole Kultura - zápůjčka pro Muzeum Vysočiny Havlíčkův
Brod, příspěvkovou organizaci na předfinancování projektu „Sklářská pec a tradice“
50. Rozpočtové opatření - přijetí páté splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu
"Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném
pásu podél Železné opony na kole" od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
51. Akce Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace – Optimalizace evidence,
digitalizace a ochrany sbírek Muzea Vysočiny Třebíč
52. Uzavření dodatku ke smlouvě o zajištění funkce základní knihovny a úhradě nákladů
spojených s jejím provozem
53. Změna Zřizovací listiny Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
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54. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - předfinancování projektů
transformace sociálních služeb v IROP 2014-2020
55. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „INVESTUJME
V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 2022“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
56. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu "INFORMAČNÍ
A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2022" - návrh na provedení rozpočtového
opatření
57. Předfinancování Projektu X-eHealth - Evropský rámec pro výměnu elektronického
zdravotního záznamu
58. Návrh na změnu obsazení orgánů agentury EPMA za Kraj Vysočina
59. Rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace
Nadačnímu fondu regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina
60. Dotace z Národního plánu obnovy (základní školy a gymnázia – učební pomůcky pro
rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence) – financováno Evropskou unií
– Next Generation EU
61. Dodatek č. 2 ke smlouvě o zápůjčce určené ke krytí výdajů spojených s realizací
projektu „BIG“
62. Projekt „Vzdělávání energetiků na Vysočině“ – Výroční monitorovací zpráva za rok
2021 a Roční specifikace aktivit pro rok 2022
63. Poskytnutí dotace na projekt Výchova talentované mládeže v ledním hokeji – VTM
2022
64. Rozhodnutí o sloučení dětských domovů
65. Změna ve zřizovací listině příspěvkové organizace kraje
66. Vyhodnocení naplňování Strategie rozvoje Kraje Vysočina za rok 2021
67. Rozpočtové opatření na kapitole Regionální rozvoj - návrh na udělení titulu krajskému
vítězi soutěže Vesnice roku 2022 a poskytnutí souvisejících darů
68. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu VENKOVSKÉ SLUŽBY
2022 - návrh na provedení rozpočtového opatření
69. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu MÍSTNÍ AGENDA 21
A ZDRAVÍ 2030 V KRAJI VYSOČINA 2022 – návrh na provedení rozpočtového
opatření
70. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „Obnova venkova
Vysočiny 2022“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
71. FOND VYSOČINY - Závěrečná zpráva o čerpání podpory z Fondu Vysočiny v roce
2021
72. FOND VYSOČINY – poskytnutí dotací z programu „PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA VE
VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2022“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
73. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „ODPADY – OBĚHOVÉ
HOSPODÁŘSTVÍ 2022“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
74. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
75. Zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina
v roce 2021
76. Vyjmutí pozemků z hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace
77. Rozprava členů zastupitelstva

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

Vyvěšeno: 3.6.2022
Sejmuto: 14.6.2022
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