KralVysocma
rnnlsrÝ úŘno KRAJE vysočtrun
Odbor sekretariátu hejtmana
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

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

P oz v á n k a
V Jihlavě dne 9, 12.2016
v souladu s § 39 odst. 1 zákona ó, 12912000 Sb., o krajích,

svolávám
zasedání zastupitelstva kraje č. 812016, které se bude konat dne 20. 12. 2016
v í0:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihtava.
NavženÝ proqram iednání:
1, Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání ě,712016
2, Zpráva o ěinnosti rady kraje
3. lnformace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
4. Návrh na udělení odměn členůmuýborů a komisí Kraje Vysoěina
5. Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybaveníjednotky požárni ochrany návrh na provedenírozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a lZS. Dodatky č. 1
ke stávajícím smlouvám - prodlouženítermínu
6. Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2017
7. Dotace uýznamným kulturním, sportovním a společenským akcím v KrajiVysočina v první
polovině roku 2017 (VlP akce)
8. Volba přísedícíchpro Českou republiku - Krajský soud v Brně
9. Projektouý záměr Služby Technologického centra Kraje Vysočina 20,t6 spolufinancovaný
z |ROP
10. Návrh na provedení rozpoótového opatření - projekt Modernizace ZP v oborech
poskytujících návaznou pééi,zřízenípracoviště MR a jednotky NlP Nemocnice Nové Město
na Moravě, příspěvkové organizace
'11. Dodatek Zřizovací listiny Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
'12. Projektovy záměr Kraje Vysočina na čerpáníprostředků z
|ROP - Vzdělávací a výcvikové
středisko ZZS }§l - zuýšenípředpokládaných r,nýdajů
'13. Návrh Rozpočtu Kraje Vysočina na rok2017
14, Převod finaněních prostředků do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina
15. Nabytí pozemku zastavěného silnicí lll404 Luka nad Jihlavou
16. Prodej pozemku v k. ú. a obci Měřín
17. Majetkoprávnívypořádání pozemků silnice llll34520 Jeřišno - průjezdníúsek
18. Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončenístavbyrekonstrukce mostu ev. č. 345005 v Nové Vsi u Chotěboře
19. Prodej pozemků v k.ú. Vystrkov u Humpolce a obci Vystrkov
20. Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržbysilnic Vysočiny,
příspěvkové organizaci, pozemky pod stávajícími silnicemi ll. a lIl. třídy
21. Majetkoprávní příprava stavby lll357 Strachujov - Jimramov - dalšívypořádání
22. Maletkoprávn í vypořádání pozemků silnice l l l/4081 0 Slavíkovice
23. Majetkoprávní příprava pro akci ll/406 Telč - hr. kraje
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24. Prodq pozemku v k.ú. a obci Myslibořice
25. Darování pozemku v k.ú. a obci HavlíčkůvBrod městu HavlíčkůvBrod
26, Vzdání se předkupního práva v rámci akce ll/353 Nové Veselí - obchvat
27. Návrh na provedení rozpočtovéhoopatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek
28. Majetkoprávní příprava stavby ll/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat
29. Majetkoprávní příprava stavby ll/602 Jihlava - JV obchvat , změna usnesení
044410512016lzK
30. Majetkoprávní příprava stavby ll/602 Jihlava - JV obchvat
31. Majetkoprávní příprava stavby lI/353 Velký Beranov - obchvat
32. Výkup pozemků zastavěných silnicí lll. třídy v k,ú. a obciVěchnov
33. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Lidmaň
34. Zrušení usnesení 0323l04l2016lzK
35. Darovací smlouva a smlouva o zřízeni předkupního práva v k.ú. a obci Rudíkov
36. Předání nemovitých věcí do hospodaření - k,ú. Žairec na Moravě
37. Prodejčástipozemku v k. ú. a obciVelké Meziříčí
38. Darování pozemků v k.ú. a obci Pacov městu Pacov
39. Uzavření smlouvy o budoucí darovacísmlouvě - k. ú. Pavlov u Stonařova
40. Darovánípozemku v k.ú. Bojiště
41. Darování čistírnyodpadních vod a splaškové kanalizace, uzavření smlouvy o zřizení
služebnosti - k. ú. Zboží
42, Majetkoprávní vypořádání pozemků - k.ú. Jaroměřice nad Rokytnou
43. Projekty úspory energií - 39. výzva OPŽP
44. Zďlištění předfinancování projektu Kotlíkovédotace v Kraji Vysočina
45. Zpráva o programovacím období EU 2014 - 2020
46. Grantové schéma na podporu malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých
regionech kraje Vysoěina č. V/MSP/SROP/l,1,1112004 - akce Balicílinka pro racionální
výživu
47. Dodatek ě. 1 ke Smlouvě o poskytnutídotace
48, Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelovýchdotací z rozpočtu Kraje
Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok2017
49. Zásady MA21 a Zdraví 21 - úprava číslaúčtupříjemce
50. lnformace o výstupech Veřejného fóra Kraje Vysočina 2016
51, Zásady pro poskytování dotací - místníAgenda 21 a Zdraví 2020
52. Schválení Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny SKUTEK ROKU a
vyhlášení soutěže SKUTEK ROKU 2016
53. Hodnotícívýbor pro posouzení a hodnocení žádostí o poskytnutí dotací na infrastrukturu
vodovodů a kanalizací
54. FOND VYSOČlNY: Životní prostředí 2016 - rozhodnutí o poskytnutí dotace
55. Smlouva o poskytnutí dotace lD 000778 - dodatek č. '|
56. Předběžný projektový záměr Vysočina Tourism, příspěvkové organizace předkládaný do
Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech
57. FOND VYSOČ|NY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu
Cyklodoprava a cykloturistika 2016 - ll
58. Ukončeníprojektu Muzea Vysočiny HavlíčkůvBrod, příspěvkové organizace Porta
culturae a návrh na provedení rozpočtovéhoopatření
59. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na provozování domácí
hospicové péčena rok2017
60. Schválení přesunů finančníchprostředků mezi službami poskytovanými Diecézní
charitou Brno - návrh na provedení rozpočtovéhoopatření v rámci kapitoly Sociálnívěci
61, Zásady Zastupitelstva Kraje Vysoěina pro poskytování dotací na podporu programů
specifické primární prevence rizikového chování ve školách pro rok2017
62. Dodatek č. ll ke smlouvě pro sociální služby zapojené do projektu lP lV. a navýšení
finančníchprostředků na provoz služeb zapojených do projektu lP lV.
Číslostránky
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63. Dofinancování neuznatelných nákladů z projektu pro služby s klientelou nad 65 let
zapojených do projektu Podpora vybraných sociálních služeb na územíKraje Vysočina individuální projekt lV. - Rozpočtovéopatření na kapitole Sociálnívěci
64, Předfinancování projektu Podpora a rozvoj náhradní rodinné péčev KrajiVysočina
65. Rozhodnutí o žádostech o dofinancování provozních nákladů něktených sociálních
služeb - návrh na provedení rozpočtovéhoopatření na kapitole Sociálnívěci
66. Návrh na provedení rozpočtovéhoopatření na kapitole Školství,mládeže a sportu účelovádotace na realizaci rozvojového programu Podpora odborného vzděláváníve
školním roce 201612017
67. Dodatek č, 2 ke smlouvě o poskytnutídotace č, O01633,000'l - Modernizace sokolovny
Nové Veselí
68. Návrh na provedení rozpočtovéhoopatření na kapitole Školství,mládeže a sportu úprava rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání k 29, 11. 2016
69. Krajské investičníprojektovézáměry pro |ROP 2.4Vzdélávání na řešeníprostor pro
Střední průmyslovou školu Třebíč
70. Návrh na provedení rozpočtovéhoopatření na kapitole Školství,mládeže a spoňu poskytnutídotace na akci Výstavba zázemí a šaten, rekonstrukce sportovních ploch
víceúčelovéhosportovního areálu ve Velkém Meziříčí
71. Návrh na provedení rozpočtovéhoopatření na kapitole Školství,mládeže a sportu neinvestičnídotace MŠMTna rozvojový program Hodnocení žákůa škol podle výsledků v
soutěžích ve školnímroce 20'l512016 - Excelence základních škol 2016
72. Financování projektů z oblasti dopravy s předpokládaným spolufinancováním ze zdrojů
EU
73. Návrh smlouvy mezi Krajem Vysočina a Pardubickým krajem
74. Návrh na provedení rozpočtovéhoopatřenív rámci kapitoly Doprava - změna rozsahu
základnídopravníobslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2016
75, Stanovení rozsahu drážni dopravy v Kraji Vysočina pro rok2017
76, Plán dopravní obslužnosti Kraje Vysočina 2017 - 2021
77. Rozprava členůzastupitelstva

MUDr. Jiří Běhounek v. r.
hejtman Kraje Vysočina
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