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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 3. 3. 2023 

Pozvánka 

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

svolávám 
 
zasedání zastupitelstva kraje č. 02/2023, které se bude konat dne 14. 3. 2023 
v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava. 
 
Navržený program jednání:  
 

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 01/2023 
2. Zpráva o činnosti rady kraje 
3. Informace o činnosti krajského úřadu 
4. Rozpočtová opatření - návrh na rozdělení disponibilního zůstatku kraje z roku 2022 
5. Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS – dotace SH ČMS – Krajské 

sdružení hasičů kraje Vysočina 
6. Rozpočtové opatření na kapitole Zastupitelstvo - Humanitární pomoc oblastem 

postiženým zemětřesením v Turecku a Sýrii 
7. Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS – dotace obcím na pořízení 

dopravního automobilu do vybavení JPO 
8. Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost Města Kamenice nad 

Lipou o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky 
9. Návrh na udělení ceny Kraje Vysočina ve formě „Záslužné medaile Kraje Vysočina“ 
10. Finanční dar dobrovolnému svazku obcí Jemnický mikroregion 
11. Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace – 

Smlouva o spolupráci poskytnutím příspěvku na provoz s Jihočeským krajem 
12. Finanční podpora všeobecných praktických lékařů a pediatrů 
13. Uzavření darovacích smluv v rámci změny uspořádání silniční sítě silnic II. a III. třídy 

v k.ú. Předín 
14. Majetkoprávní vypořádání po stavbě "Helenín - komunikace a vybudování chodníku 

v ul. Hálkova" - darování pozemku, zřízení služebnosti v k. ú. Helenín 
15. Majetkoprávní vypořádání po stavbách dopravního terminálu, chodníků a úpravě 

křižovatky - darování pozemků v k. ú. Měřín 
16. Majetkoprávní vypořádání po stavbě chodníků v obci Jakubov - darování pozemků 

v k. ú. Jakubov u Moravských Budějovic 
17. Majetkoprávní vypořádání po stavbě "Chodníky ve Světlici" - darování pozemků 

v k. ú. Světlice 
18. Majetkoprávní vypořádání po stavbě "Shopping Moravské Budějovice - 1. etapa" - 

darování pozemků v k. ú. Moravské Budějovice 
19. Majetkoprávní vypořádání po stavbě chodníků v obci Bory - směna pozemků v k. ú. Dolní 

Bory a v k. ú. Horní Bory 
20. Prodej pozemku v k. ú. Dolní Bory 
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21. Uzavření darovací smlouvy v rámci změny uspořádání silniční sítě silnic II. a III. třídy 
v k.ú. Lesonice a v k.ú. Horní Lažany u Lesonic 

22. Uzavření darovací smlouvy v rámci změny uspořádání silniční sítě silnic II. a III. třídy 
v k.ú. Lhotice u Jemnice 

23. Změna usnesení 0099/02/2021/ZK - majetkoprávní příprava stavební akce "II/357 
Dalečín - Unčín, část 1. a část 2." 

24. Majetkoprávní příprava stavební akce "II/357 Dalečín - Unčín, část 1. a část 2.", 
majetkoprávní vypořádání po stavbě "Unčín - sanace svahu" 

25. Nabídka převodu mostu v k.ú. Petráveč do vlastnictví Kraje Vysočina 
26. Darování účelové komunikace spolu se zastavěným pozemkem v k.ú. Kojetín 

u Havlíčkova Brodu 
27. Prodej dílu pozemku v k. ú. Dlouhá Brtnice 
28. Přijetí daru pozemku v k. ú. Velké Meziříčí 
29. Prodej pozemku v k.ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava 
30. Darování pozemků v k.ú. Mrákotín u Telče a obci Mrákotín 
31. Přijetí daru pozemku do vlastnictví Kraje Vysočina - k.ú. Budkov, zrušení usnesení 

0108/02/2021/ZK 
32. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí darovací smlouvě - darování silnice 

III/34516 včetně pozemků touto silnicí zastavěných 
33. Prodej nemovitých věcí - budovy bez čp/če (stavba tech. vybavení) na par. č. st. 1534 

a budovy bez čp/če (garáž) na par. č. st. 1200, k.ú. Světlá nad Sázavou 
34. Majetkoprávní příprava stavby KSÚSV "Modernizace vysokorychlostního vážení" 
35. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy (obce) 
36. Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby "II/360, II/354 Nové Město na 

Moravě - okružní křižovatka" - nabytí a převod pozemků 
37. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy (2023_2) 
38. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Jimramov a k. ú. Trhonice a obci Jimramov 
39. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – prosinec 

2022 
40. Rozpočtové opatření na kapitole Doprava – návrh na zapojení části disponibilního 

zůstatku kraje z roku 2022 
41. Rozpočtové opatření na kapitole Kultura – přijetí třinácté splátky zápůjčky poskytnuté na 

realizaci projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“ od Muzea Vysočiny Třebíč, 
příspěvkové organizace 

42. Rozpočtové opatření - přijetí čtvrté splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu 
„Kulturní a přírodní památky – šance pro obnovu přeshraničního cestovního ruchu po 
ukončení pandemie koronaviru“ od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace 

43. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY 
V KULTUŘE 2023 – návrh na provedení rozpočtového opatření 

44. FOND VYSOČINY - poskytnutí dotací z programu BAVÍME SE NA VYSOČINĚ 2023 - 
návrh na provedení rozpočtového opatření 

45. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „SVOZ KLIENTŮ DO 
DENNÍCH STACIONÁŘŮ A CENTER DENNÍCH SLUŽEB 2023“ – návrh na provedení 
rozpočtového opatření 

46. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „PROVOZOVÁNÍ DOMÁCÍ 
SPECIALIZOVANÉ PALIATIVNÍ PÉČE 2023“ - návrh na provedení rozpočtového 
opatření 

47. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programů „DOBROVOLNICTVÍ 2023“ – 
návrh na provedení rozpočtového opatření 

48. Rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Family 
Pointů v Kraji Vysočina pro rok 2023 

49. Rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Senior 
Pointů v Kraji Vysočina pro rok 2023 

50. Změna zřizovací listiny Domova Nové Syrovice, příspěvkové organizace 
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51. Spolufinancování projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje 
Vysočina, individuální projekt VII.“ 

52. Rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí darů ZUŠ 
a SVČ, které jsou zřizované obcemi v Kraji Vysočina 

53. Rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace Novému Městu na 
Moravě na projekt "Přístavba výtahu k budově čp. 154 v Novém Městě na Moravě" 

54. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 
2021/2022 a kalendářní rok 2022 

55. Dotace na financování ukrajinských asistentů pedagoga 
56. Rozpočtového opatření na kapitole Informatika - ALL DIGITAL SUMMIT 
57. Projektové záměry Zpracování průzkumů a plánů péče přírodních památek a rezervací 

Kraje Vysočina 
58. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu MÍSTNÍ AGENDA 21 

A ZDRAVÍ 2030 V KRAJI VYSOČINA 2023 – návrh na provedení rozpočtového opatření 
59. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „OBNOVA VENKOVA 

VYSOČINY 2023“ – návrh na provedení rozpočtového opatření 
60. Projektový záměr Mapování a tvorba strategických materiálů v oblasti rozvoje a podpory 

kulturních a kreativních odvětví v Kraji Vysočina 
61. Poskytnutí dotace na financování činnosti společné Kanceláře Evropského regionu 

Dunaj-Vltava v roce 2023 
62. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - příprava projektů fotovoltaických 

elektráren 
63. FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu STOMATOLOGICKÁ 

A PEDIATRICKÁ PÉČE 2023 
64. FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 

2023 
65. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu INVESTUJME V SOCIÁLNÍCH 

SLUŽBÁCH 2023 
66. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu „PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA VE 

VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2023“ 
67. Rozprava členů zastupitelstva 

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


