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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 2. 9. 2022 

Pozvánka 

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

svolávám 
 
zasedání zastupitelstva kraje č. 05/2022, které se bude konat dne 13. 9. 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. 04/2022 
2. Zpráva o činnosti rady kraje, Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje za první 

pololetí roku 2022 
3. Informace o činnosti krajského úřadu 
4. Informace o předložení ankety členům Zastupitelstva Kraje Vysočina 
5. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina, kterými se stanoví pravidla pro poskytování 

cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva 
6. Rozpočtové opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – finanční prostředky na 

spolupráci se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny 
7. Podpora zákonodárné iniciativy Zlínského kraje 
8. Roční zpráva o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2021 
9. Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS 
10. Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS – dotace obcím na pořízení 

dopravního automobilu do vybavení JPO, na stavbu požární zbrojnice. Dodatky ke 
stávajícím smlouvám - prodloužení termínu 

11. Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost Města Ždírec nad 
Doubravou o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky 

12. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu 
(lékaři a nelékaři) v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci 

13. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu 
(lékaři a nelékaři) v příspěvkových organizacích Kraje Vysočina 

14. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek na úhradu osobních 
nákladů zaměstnanců covidového call centra Kraje Vysočina pro Nemocnici Jihlava, 
příspěvkovou organizaci 

15. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví – poskytnutí příspěvků určených na 
pořízení modulů „Medikace v gridu“, „eOčkování“ a „ePoukaz“ s určením pro 
Nemocnice zřizované Krajem Vysočina 

16. Rozpočtové opatření – splátka zápůjčky od Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové 
organizace, poskytnuté na pořízení nového ultrazvukového přístroje pro 
gynekologickou ambulanci 

17. Dodatky ke Smlouvám o zápůjčce – prodloužení termínu vrácení zápůjček pro 
Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci 

18. Majetkoprávní přípravy stavby "II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 1. stavba" 
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19. Majetkoprávní příprava stavby "II/12/ Lukavec - obchvat", uzavření Dodatku č. 1 ke 
Smlouvě o budoucí darovací smlouvě 

20. Majetkoprávní příprava stavby "III/01832, II/150 KŘIŽ. s II/150 - Ostrov“ 
21. Majetkoprávní příprava stavby "II/405 Brtnice obchvat“, změna usnesení 

0212/03/2020/ZK 
22. Majetkoprávní příprava stavby "II/405 Brtnice obchvat“, změna usnesení 

0212/03/2020/ZK 
23. Majetkoprávní příprava stavby "II/405 Brtnice obchvat“, změna usnesení 

0212/03/2020/ZK 
24. Majetkoprávní příprava stavby „III/3516 Bítovčice - opěrná zeď“ 
25. Majetkoprávní příprava stavby "II/352 Sázava - opěrná zeď“ 
26. Majetkoprávní příprava stavby "Domov ve Věži - novostavba objektu DZR" 
27. Majetkoprávní příprava stavby "II/350 Přibyslav - most ev. č. 350-003 a 004" 
28. Majetkoprávní příprava stavby "II/353 Stáj - Zhoř, II. stavba, 2. část" - návrh změny 

usnesení 0284/04/2017/ZK 
29. Majetkoprávní vypořádání po stavbě "Chodník podél hřiště, Valeč" - darování pozemku 

v k. ú. Valeč u Hrotovic 
30. Majetkoprávní vypořádání po stavbě "Chodník k MŠ a chodník Na Cikánce, Střítež" - 

směna pozemků v k. ú. Střítež u Jihlavy 
31. Majetkoprávní vypořádání po stavbě "II/350 Přibyslav, ulice Žižkova, Přibyslav" - 

vzájemné darování pozemků v k. ú a obci Přibyslav 
32. Majetkoprávní vypořádání po stavbě "Vidonín, chodník podél II/391, III/3914 

autobusová točna" v k. ú. Vidonín 
33. Majetkoprávní vypořádání po stavbě "Parkovací stání a přechod pro chodce Krahulov" 

- darování pozemků a zřízení služebnosti v k. ú. Krahulov 
34. Majetkoprávní vypořádání po stavbě „II/353 Nové Veselí - obchvat“ 
35. Majetkoprávní vypořádání po stavbě "Úprava návsi a chodník podél silnice III/01944 

v obci Cejle" - směna pozemků a zřízení služebnosti v k. ú. Cejle 
36. Majetkoprávní vypořádání po stavbě "II/360 Oslavička - Rudíkov" - smlouva o budoucí 

darovací smlouvě s obcí Vlčatín 
37. Majetkoprávní vypořádání po stavbě "Městys Bohdalov, novostavba chodníku podél 

silnice II/388 a III/35429" - směna pozemků v k. ú. Bohdalov 
38. Majetkoprávní vypořádání po dokončení stavby "II/353 Velký Beranov - obchvat" 
39. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy (2022_4) 
40. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve 

věcech majetkových - změna usnesení 
41. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina 

- změna usnesení 
42. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Český Herálec a v k.ú. Světnov do vlastnictví Kraje 

Vysočina 
43. Darování pozemku v k.ú. Studenec u Třebíče a obci Studenec 
44. Darování pozemků v k. ú. Havlíčkův Brod - plánovaná stavba "Chodník podél ulice 

Lidická, Havlíčkův Brod" 
45. Koupě pozemku v k.ú. a obci Humpolec 
46. Nabytí pozemků v k. ú. a obci Brtnice 
47. Směna pozemků v k. ú. a obci Chotěboř 
48. Prodej podílu pozemku v k.ú. Podklášteří a obci Třebíč 
49. Předání nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic 

Vysočiny, příspěvkové organizaci 
50. Smlouva o budoucí kupní smlouvě ke stavbě "Provozní areál REATER CZ, Ruda" 

v k. ú. Ruda u Velkého Meziříčí 
51. Smlouva o budoucí kupní smlouvě ke stavbě "Prodejna Polná" v k. ú. Polná 
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52. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací - k. ú. Vilémovice u Ledče nad 
Sázavou, k. ú. Pavlov u Ledče nad Sázavou, k. ú. Benetice u Světlé nad Sázavou 

53. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací - k.ú. Cerekvička 
54. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací - k.ú. Kadolec 
55. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací - k.ú. Plešice 
56. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací - k.ú. Mašovice u Hořepníku 
57. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací a smlouvy darovací - k.ú. Kamenná 

u Jihlavy 
58. Vyjmutí nemovité věci z hospodaření Dětského domova, Jemnice 
59. Memorandum o spolupráci s Městem Humpolec 
60. Dodatek zřizovací listiny Pedagogicko-psychologické poradny a Speciálně 

pedagogického centra Vysočina 
61. Rozpočtové opatření – úprava rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2022 
62. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – červenec 

2022 
63. Návrh pro udělení cen krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů dle Zásad 

Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 06/12 ze dne 15. 5. 2012 
64. Rozpočtové opatření na kapitole Doprava – příspěvek pro Krajskou správu a údržbu 

silnic, příspěvkovou organizaci, na zajištění havarijního svahu Šeptouchov v Ledči nad 
Sázavou 

65. Rozpočtové opatření na kapitole Doprava – příspěvek pro Krajskou správu a údržbu 
silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci 

66. Dodatek č. 2 k Rámcové smlouvě o spolupráci při zajišťování a rozvoji VDV s městem 
Třebíč 

67. Smluvní pokuty za porušení povinností dopravce 
68. Dodatek č. 3 ke "Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky" 

se Středočeským krajem 
69. Rozpočtové opatření na kapitole Doprava – změna rozsahu základní dopravní 

obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2022 
70. Smluvní pokuta za porušení povinností dopravce 
71. Rozpočtové opatření na kapitole Kultura – navýšení zápůjčky pro Muzeum Vysočiny 

Jihlava, příspěvkovou organizaci 
72. Rozpočtové opatření na kapitole Kultura – poskytnutí dotace Zoologické zahradě 

Jihlava, příspěvkové organizaci 
73. Rozpočtové opatření - přijetí první splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu 

„Modernizace a rozšíření expozic v pobočce Muzeu řemesel Moravské Budějovice“ od 
Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace 

74. Projektový záměr Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace – Digitalizace 
sbírkového fondu Muzea Vysočiny Jihlava, 1. část a jeho předfinancování 

75. Projektový záměr Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace – Zefektivnění 
ochrany sbírek Muzea Vysočiny Jihlava a jeho předfinancování 

76. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu EDICE VYSOČINY 2022 - 
návrh na provedení rozpočtového opatření 

77. FOND VYSOČINY - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace v programu 
PAMÁTKY 2022 

78. Koncepce podpory rozvoje cyklistiky na území Kraje Vysočina na období 2022–2025 
79. Souhrnná žádost kraje o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na sociální služby pro 

rok 2023 a schválení dokumentu „Zásady pro poskytování příspěvku na vyrovnávací 
platbu na rok 2023“ 

80. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – vrácení části dotace v projektu 
„Individuální projekt VI“, spolufinancování a podání projektové žádosti „Individuální 
projekt VII“ 
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81. 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 

82. Rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci - individuální dotace pro Diakonii ČCE - 
středisko v Myslibořicích 

83. Rozhodnutí o žádostech o zařazení nových sociálních služeb a navýšených kapacit 
stávajících poskytovatelů sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje 
Vysočina 

84. Návrh na stanovení příspěvku na vyrovnávací platbu (dotace) na 2. pol. roku 2022 
a vyhlášení výzvy k podávání žádostí o dotace z projektu Podpora vybraných 
sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VII od 1. 1. 2023 do 
31. 12. 2023 

85. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb 
86. Schválení Plánu dílčího povodí Dyje pro území Kraje Vysočina 
87. FOND VYSOČINY – program „Projektová příprava ve vodním hospodářství 2021“ - 

dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace 
88. FOND VYSOČINY – program Územní plány 2021 – Dodatek č. 1 ke Smlouvě 

o poskytnutí dotace 
89. Aktualizace č. 10 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina 
90. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu ROZVOJ PODNIKATELŮ 2022 
91. FOND VYSOČINY - program Obnova venkova Vysočiny 2021 – dodatek č. 2 ke 

smlouvě o poskytnutí dotace 
92. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „Obnova venkova Vysočiny 

2022“ – návrh na provedení rozpočtového opatření 
93. Rozpočtové opatření na kapitole Regionální rozvoj - "Modernizace biatlonového areálu 

Vysočina aréna pro WCH 2024" 
94. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu 
95. Projekt Kybernetická bezpečnost Kraje Vysočina 2022 
96. Rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Zásady Zastupitelstva 

Kraje Vysočina na podporu okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém 
vzdělávání pro rok 2022 schválení navržených podpor a změna závazného ukazatele 
u organizací zřizovaných krajem 

97. Přímé výdaje na vzdělávání na rok 2022 
98. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - příprava a realizace krajských 

projektových záměrů na úseku školství - IROP 2021-2027 
99. Partnerství Kraje Vysočina v projektu eljub E-Book Woche 2023 
100. Změny ve zřizovacích listinách příspěvkových organizací kraje 
101. Dotace Dětskému domovu se školou, středisku výchovné péče a základní škole, 

Jihlava 
102. Rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace 

statutárnímu městu Jihlava 
103. Rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace Třebíč 

Nuclears z.s. 
104. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace ID O03022.0007 - Tělovýchovná jednota 

Spartak Třebíč, spolek 
105. Rozprava členů zastupitelstva 

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


