Kral Vysoczna
xRRlsrÝ úŘno xnR.le vysočlruR
Odbor sekretariátu hejtmana
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

Určeno:
ke zveřejnění na úředních deskách všech měst a obcí v Kraji Vysočina

Pozvánka
V Jihlavě dne 26. 1,2018
v souladu s § 40 odst. 1 zákona č. 129l2O0O Sb., o krajích,

svolávám
č. O1l2018, které se bude konat dne 6.
v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žažkova 57, Jihlava.
zasedání zastupitelstva kraje

2.

2018

NavrženÝ proqram iednání:
1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání é,712017
2, Zpráva o činnosti rady kraje, Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje za druhé
pololetí roku 2017
(J. Běhou nek, ZK-l 1 -20 1 8-02)
3. lnformace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
(Z, Kadlec, ZK-l 1 -20 1 8-03)
4. Zpráva o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničnímipartnery v roce 2017
(J. Běhou nek, ZK-01 -201 8-04)
5. Dotace na podporu významných kulturních, sportovních a společenských akcí v Kraji
Vysočina v roce 2018 (VlP akce) - návrh na provedenírozpočtového opatřenív rámci
kapitoly Zastupitelstvo kraje
(J. Běhounek, ZK-01 -201 8-05)
6. Dotace obcím na pořízenídopravníhoautomobilu do vybavení jednotky požární ochrany
- návrh na provedení rozpočtovéhoopatření na kapitole Požární ochrana a lZS.
Dodatek č. 1 ke stávající smlouvě - prodlouženítermínu
(J. Běhounek, ZK-01 -2O1 8-06)
7. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na
akceschopnostjednotekpožární ochrany obcí v roce 2018
(J. Běhou nek, ZK-01 -2O1 B-07)
8. projekt "Efektivními a bezpečnými procesy ke zvýšeníkvality kraje vysočina"
(V. Novotný, ZK-01 -201 8-08)
9. Návrh na zapojení části nespotřebovaných finančníchprostředků krale z roku 2017 do
rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018
(J. Pavlík, ZK-01 -2018-09)
'10. Majetkoprávní příprava akce
,,ll/360 oslavička - Rudíkov" - směna pozemků
(J, Pavl ík, ZK-01 -2018-10)
11. Darování pozemku v k. ú, a obci Hamry nad Sázavou
(J. Pavlík, ZK-01 -2018-1 1)
'12, Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Puklice
- zrušení usnesení ě.

0397l05l2014lZK

(J. Pavlík, ZK-01 -2018-12)
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13. Budoucí darování pozemku v k.ú. Budeó uŽd'áru nad Sázavou
(J. Pavl ík, ZK-01 -2018-13)
14. Majetkoprávnívypořádání pozemků pro stavbu ,,ll/351 Třebíč- křižovatka s ll/399"- 2.

část, směna pozemků
(J. Pavl ík, ZK-01 -201 8-1 4)

15. Vzájemné darovánípozemků v k. ú. Rípov a v k. ú. Třebíč
(J. Pavl ík, ZK-01 -2018-1 5)

- křiž. s ll23 - křiž. s ll/399
PD
(J. Pavlík, ZK-O1 -201 8-16)
17. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Černá, Milíkov a obci Černá
(J. Pavlík, ZK-01 -2018-17)
,18.
Darování pozemku v k. ú. Nové Město na Moravě a v k. ú. Pohledec
(J. Pavlík, ZK-01 -2018-18)
19. Návrh vypořádání pozemků a staveb po dokončenístavby ll/353 Velký Beranov obchvat
(J. Pavl ík, ZK-01 -201 B-19)
20. Majetkoprávnívypořádání pozemků v k. ú. a obci Bransouze - návrh na změnu
usnesení č, 0041 l01 l2013lZK
(J. Pavlík, ZK-01-2018-20)
21. Majetkoprávní příprava stavby ll/353 Velký Beranov - obchvat
(J. Pavl ík, ZK-O1 -2018-21)
22.Darování pozemku v k. ú. Dobrá voda u křižanova a obci Dobrá voda
(J, Pavlík, ZK-01 -201 B-22)
23, Darování pozemků v k, ú. a obci Měřín
(J. Pavl ík, ZK-01 -2018-23)
24.Předání pozemní komunikace do hospodaření Krajské správy a údžbysilnic Vysočiny,
příspěvkové organizace
(J. Pavlík, ZK-01 -2018-24)
25. Prodej nemovitých věcív k. ú. Velké Meziříčí
(J. Pavl ík, ZK-01 -2018-25)
26. Darování pozemků v k. ú. a obci Okrouhlice
(J, Pavlík, ZK-01 -201 8-26)
27,Darování pozemku v k.ú. a obciTřešť
(J. Pavl ík, ZK-O1 -201 8-27)
28. Výkup pozemku v k.ú. Praskolesy u Mrákotína a obci Mrákotín
(J. Pavl ík, ZK-01 -2018-28)
29. Majetkoprávní příprava akce ll/'l30 GolčůvJeníkov - křiž. s D, úsek č. 1, část ll, uzavření smluv s Lesy ČR, s. p.
(J. Pavlík, ZK-01 -2018-29)
30, Koupě pozemku v k. ú. Humpolec
(J. Pavl ík, ZK-O1 -2018-30)
31. Uzavření smlouvy o poskytnutídotace v rámci majetkoprávní přípravy stavby ,,111602
Jihlava - JV obchvat" - rozpočtovéopatření na kapitole Evropské pro.;ekty
(J. Pavl ík, ZK-01 -2018-31)
32. Návrh na rozhodnutí o změně usnesení zastupitelstva kraje v rámci majetkoprávní
přípravy stavby ,,|11602 Jihlava - JV obchvat"
(J. Pavl ík, ZK-01 -201 8-32)
33. Koupě pozemků v k. ú. Nové Město na Moravě
(J. Pavlík, ZK-01 -2018-33)
34. Darování pozemků v k.ú. a obciVelké Meziříěí městu Velké Meziříčí
(J. Pavlík, ZK-O1 -2018-34)
16. Majetkoprávní příprava stavby ,,llB92 Kralice nad Oslavou
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35. Prodej nemovitých věcí v k. ú, Daňkovice a k. ú. Sněžnéna Moravě
(J. Pavl ík, ZK-01 -2018-35)
36. Darování pozemků v k. ú. a obci Horní Dubenky

(J. Pavlík, ZK-01-2018-36)

37. Majetkoprávnívypořádání pozemků v k. ú, Světlá nad Sázavou
(J. Pavl ík, ZK-01 -201 B-37)
38. Předání nemovitých věci do hospodaření Domova Háj, příspěvkové organizace
(J. Pavl ík, ZK-01 -2018-38)
39. Odvolání náměstka hejtmana z funkce, volba náměstka hejtmana
(L. Vichrová, ZK-01 -201 8-39)
40. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištěnídopravní obslužnosti

veřejnou linkovou osobní dopravou
(J. Běhounek, ZK-01 -20í 8-40)
41. Návrh na provedení rozpočtového opatření - na zapojení části disponibilního zůstatku
Kraje Vysočina z roku 2017 do rozpočtu kraje na rok 2018 na kapitolu Doprava
(J. Běhounek, ZK-01 -201 8-41)
42. Návrhy na udělení titulu ,,Mistr tradičnírukodělné výroby Kraje Vysočina"
(J. F ischerov á, ZK-l 1 -20 1 8-42)
43. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura v souvislosti s přijetím
splátky zápŮjčky a úprava krytí finančníchzdrojů spoluúčastiVysočina Tourism,

příspěvkové organizace
(J. Fischerová, ZK-01 -20 1 8-43)
44. Zmény zřizovacích listin příspěvkových organizací na sociálním úseku
(P. Franěk, ZK-01 -201 8-44)
45. Návrh na stanovení vyrovnávací platby (dotace) a předfinancování projektu ,,Podpora
vybraných sociálních služeb na územíKraje Vysočina - individuální projekt V
(P. Franěk, ZK-01 -201 B-45)
46. Upravy rozpočtu přímých výdajů navzdélávání v roce 2017
(J. Fialová, ZK-01 -201 8-46)
47. Podpora Krajských center talentované mládeže 2018 z kapitoly Školství,mládeže a
sportu - návrh na provedení rozpočtového opatření
(J. Fialová, ZK-01 -2018-47)
48. AktualizaceZásad na podporu převodů vzdělávací činnosti zkraje na obce a na
podporu obcí při zabezpečování vzdělávání
(J. Fialová, ZK-01 -2018-48)
49. Projektový záměr příspěvkové organizace - Šrolni statek, Humpolec, Dusilov 384
(J. Fialová, ZK-01 -2018-49)
50. Projektové záměry a smlouvy o partnerství- Vysočina Education, školské zařízenípro
dalšívzdělávání pedagogických pracovníkůa středisko služeb školám, příspěvková
organizace a Střední průmyslová škola Třebíč
(J. Fialová, ZK-01 -2O1B-50)
5'1. Projektový zámér a partnerská smlouva - Vysočina Education, školské zařízenípro
dalšívzdělávání pedagogických pracovníkůa středisko služeb školám
(J. Fialová, ZK-01 -2018-51)
52. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství,mládeže a sportu dotace na soutěže vyhlašované a spoluvyhlašované MŠMTa změna závazného
ukazatele u organizací zřizovaných krajem
(J. Fialová, ZK-01 -2018-52)
53. Projekt ,,Zajištěníčinnosti Regionální stálé konference pro územi Kraje Vysočina Il" (OP
Technická pomoc 2014 - 2020)
(P. Pacal, ZK-O1 _201 8-53)
54. Evropský region Dunaj - Vltava 2018
(P. Pacal, ZK-01 -2018-54)
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