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 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 29. 4. 2022 

Pozvánka 

 
V souladu s § 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, 
 

svolávám 
 
zasedání zastupitelstva kraje č. 03/2022, které se bude konat dne 10. 5. 2022 
v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava. 
 
Navržený program jednání:  

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 02/2022 
2. Zpráva o činnosti rady kraje 
3. Informace o činnosti krajského úřadu 
4. Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS 
5. Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS – dotace obcím na pořízení 

dopravního automobilu do vybavení JPO. Dodatky ke stávajícím smlouvám - 
prodloužení termínu 

6. FOND VYSOČINY – poskytnutí dotací z programu AKCESCHOPNOST JEDNOTEK 
POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2022 – rozpočtové opatření 

7. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu PREVENCE 
KRIMINALITY 2022 - návrh na provedení rozpočtového opatření 

8. Návrh Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na udělení medailí Kraje 
Vysočina pro rok 2022 

9. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví – zápůjčky pro Nemocnici Jihlava, 
příspěvkovou organizaci, na předfinancování projektů „Rozvoj péče o ohrožené 
pacienty Nemocnice Jihlava – Komplexní onkologické centrum“ a „Rozvoj 
laboratorních kapacit Nemocnice Jihlava“ 

10. Majetkoprávní příprava stavby „II/405 Zašovice - obchvat“ 
11. Majetkoprávní příprava stavby „II/360 Trnava - Rudíkov, 1. stavba“ 
12. Majetkoprávní vypořádání stavby „Třebíč – Průmyslová zóna sever – Rafaelova – 

II. etapa – okružní křižovatka“ 
13. Majetkoprávní vypořádání po stavbě „II/406 Dvorce - Telč, 1. stavba (Třešť - 

Revoluční)“ 
14. Majetkoprávní vypořádání po stavbě mostu v k. ú. Humpolec - směna 
15. Majetkoprávní vypořádání po stavbě "Obec Radostín nad Oslavou, místní část 

Zahradiště, autobusové zastávky" - darování pozemků v k. ú. Zahradiště a obci 
Radostín nad Oslavou 

16. Majetkoprávní vypořádání po stavbě "Chodník podél silnice III/35211" - darování 
pozemků v k. ú. a obci Olešenka 

17. Majetkoprávní vypořádání po akci „II/390 Březí - sanace svahu“ 
18. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod komunikací - úplatné nabytí pozemků 

v k. ú. Včelnička 
19. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy (2022_2) 
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20. Majetkoprávní vypořádání zbytných krajských pozemků - darování do vlastnictví obcí 
21. Darování pozemků v k. ú. a obci Stáj 
22. Darování pozemků v k.ú. a obci Štěpánov nad Svratkou 
23. Darování pozemků v k.ú. Jindřichovice na Moravě a obci Jindřichovice 
24. Prodej pozemku v k.ú. Kletečná u Humpolce a obci Humpolec 
25. Prodej pozemku v k.ú. Borovnice u Jimramova a obci Borovnice 
26. Prodej pozemku v k.ú. Skrýšov u Pelhřimova a obci Pelhřimov 
27. Prodej pozemku v k. ú. Skryje u Golčova Jeníkova a obci Skryje 
28. Prodej pozemku v k.ú. a obci Havlíčkův Brod 
29. Prodej pozemku v k. ú. Černovice u Tábora do vlastnictví fyzických osob 
30. Bezúplatné nabytí pozemku od České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve 

věcech majetkových, v k.ú. Zhoř u Jihlavy 
31. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve 

věcech majetkových 
32. Schválení dodatku Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, p.o. 
33. Dodatek Zřizovací listiny Domova Háj 
34. Rozpočtové opatření - Návrh na změnu rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2022 

v souvislosti s nepříznivou geopolitickou situací 
35. Dodatek č. 3 ke "Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky" 

s Pardubickým krajem 
36. Dodatek č. 4 ke "Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky" 

s Jihočeským krajem 
37. Dodatek č. 4 ke "Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky" 

s Jihomoravským krajem 
38. Dodatek č. 6 ke "Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti 

veřejnou linkovou osobní dopravou" s Jihomoravským krajem 
39. Udělení Ceny Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny na 32. Podzimním 

knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě 
40. Dotace pro KČT, oblast Vysočina na akci "Obnova a údržba značených pěších, 

lyžařských a cyklistických turistických tras v Kraji Vysočina v roce 2022" 
41. Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Kultura - vyhodnocení ankety Zlatá jeřabina - 

Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2021 
42. FOND VYSOČINY - poskytnutí dotací z programu BAVÍME SE NA VYSOČINĚ 2022 

- návrh na provedení rozpočtového opatření 
43. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu PAMÁTKY 2022 - návrh 

na provedení rozpočtového opatření 
44. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu CYKLODOPRAVA 

A CYKLOTURISTIKA 2022 - návrh na provedení rozpočtového opatření 
45. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu "TURISTICKÁ 

INFORMAČNÍ CENTRA 2022" - návrh na provedení rozpočtového opatření 
46. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z Programu UNESCO 2022 - návrh 

na provedení rozpočtového opatření 
47. FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu EDICE VYSOČINY 2022 
48. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „Rodinná a seniorská 

politika 2022“ – návrh na provedení rozpočtového opatření 
49. Změna zřizovací listiny Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace 
50. Rozpočtová opatření na kapitole Evropské projekty - předfinancování projektů 

transformace sociálních služeb v programovém období 2021 - 2027 
51. Rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci – přijetí účelové dotace z Ministerstva 

práce a sociálních věcí, zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz 
a schválení dotací pro poskytovatele sociálních služeb 
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52. Rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Senior 
Pointů v Kraji Vysočina pro rok 2022 

53. Rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Family 
Pointů v Kraji Vysočina pro rok 2022 

54. Zajištění předfinancování projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina pro 
nízkopříjmové domácnosti 

55. Udělení Ceny Kraje Vysočina - Skutek roku 2021 
56. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „Obnova venkova 

Vysočiny 2022“ – návrh na provedení rozpočtového opatření 
57. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu ÚZEMNÍ PLÁNY 2022 – 

návrh na provedení rozpočtového opatření 
58. Rozpočtové opatření na kapitole Doprava - zvýšení investičního příspěvku pro 

Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny 
59. Dotace z Národního plánu obnovy (prevence digitální propasti) – financováno 

Evropskou unií – Next Generation EU 
60. Dotace z Národního plánu obnovy (mateřské školy – učební pomůcky pro rozvoj 

informatického myšlení a digitální kompetence) – financováno Evropskou unií – Next 
Generation EU 

61. Dotace na úhradu nákladů neinvazivního RT-PCR testování žáků základních 
a středních škol 

62. Dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu členům Všesportovního kolegia Kraje 
Vysočina 

63. Dotační titul Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina na podporu okresních a krajských 
kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2022 

64. Spolupráce Kraje Vysočina na projektu ATCZ288 Kulinářské dědictví 
65. Uzavření dodatků k partnerským smlouvám v rámci projektu Učíme se ze života pro 

život 2 
66. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina na podporu převodů vzdělávací činnosti z kraje 

na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání 
67. Návrh na uzavření smlouvy o finanční spoluúčasti na organizaci Her X. letní 

olympiády dětí a mládeže ČR 2022 v Olomouckém kraji 
68. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu SPORTOVIŠTĚ, 

KLUBOVNY A TÁBOROVÉ ZÁKLADNY 2022 – návrh na provedení rozpočtového 
opatření 

69. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „EKOLOGICKÁ 
VÝCHOVA 2022“ – návrh na provedení rozpočtového opatření 

70. FOND VYSOČINY – poskytnutí dotací z programu „STAVBY VE VODNÍM 
HOSPODÁŘSTVÍ 2022“ – návrh na provedení rozpočtového opatření 

71. Finanční dar pro Stanici Pavlov, o.p.s. 
72. Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/152 Hrotovice - Dukovany, 1. stavba, okružní 

křižovatka“ 
73. Rozprava členů zastupitelstva 

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


