
KraJ Vysoc.na

xnn.lsxÝ úŘno KRAJE vysočlHn
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 souladu s § 40 odst. '1 zákona ó. 12912000 Sb., o krajích,

V Jihlavě dne 27. 1. 2017

svolávám
zasedání zastupitelstva kraje č. 112017, které se bude konat dne 7. 2. 2017 v í0:00 hod.
v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žažkova 57, Jihlava.

NavženÝ proqram iednání:
1, Zahfiení, připomínky k zápisu ze zasedání é, 812016
2. Zpráva o činnosti rady kraje, Zpráva o plnění usnesenízastupitelstva kraje za druhé
pololetí roku 2016
3. lnformace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
4. Zpráva o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2016
5, Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poslrytování cestovních a paušálních náhrad
členům zastupitelstva
6. Vyjádření podpory výstavbě nového jaderného zdroje v elektrárně Dukovany (NJZ EDU -
projekt EDU 5, případně EDU 6)
7. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na
akceschopnostjednotek požární ochrany obcí v roce 2017
8. Zádost HZS Kraje Vysočina o poskytnutí dotace na udržení a zvýšení akceschopnosti
jednotek HZS Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole
požární ochrana a lzs
9. Návrh na poskytnutí dotací na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů
dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na
kapitole Požární ochrana a lZS
'10. Dotace obcím na pořízenídopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany
- návrh na provedení rozpoětového opatření na kapito]e Požární ochrana a lZS. Dodatky č. 1
ke stávajícím smlouvám - prodloužení termínu
11. Návrh plánu činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok2017
12. Projektový zámér Kraje Vysočina na čerpání prostředků z IROP - Výstavba výjezdové
základny Ledeč nad Sázavou
13. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - příspěvek a zápůjčka na
vybavenízrekonstruované budovy č. 13 Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
'14. Návrh na rozdělení částidisponibilního zůstatku kralez roku 2016
15. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi l!. a lll, třídy
í6. Nevyužití předkupního práva v k, ú. a obci Havlíčkův Brod
17. Koupě pozemkŮ v k. ú. a obci Ujčov a v k. ú, Olešniěka a obciŠtěpánov nad Svratkou
18. Nabytí pozemkŮ k zajištění majetkoprávní přípravy stavby llt128 Lukavec - obchvat
19. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Bohuslavice
20, Výkup pozemku v k. ú. Klášter u Vilémova

tel.: 564 602'l25, fax: 564 602 421, e-mail: posta@kr-vysocina.cz, intemet: www.kr-vysocina.cz
lČo: zoagoz+g, lD datové schránky: ksab3eu
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2'l. Majetkoprávní příprava akce ll/130 Golčův Jeníkov - křižovatka s D1, úsek č. 1, část ll.
22. Koupé pozemku v k. ú. a obci Bořetice
23. Koupě pozemků v k. ú, a obci Čejov a k. ú. a obci Humpolec
24, Předání pozemkŮ v k. ú. Hodice a v k. ú. Pavlov do hospodaření Krajské správě a údržbě
silnic Vysoěiny, příspěvkové organizaci
25. Prodej pozemku par. č. 1315 v k. ú. a obci Šlapanov
26, Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkov,ých do vlastnictví Kraje Vysočina
27. Koupě pozemku v k. ú. Rosice u Cerekvičky a obci Cerekviěka-Rosice
28. Darovánípozemků v k. ú. a obciJimramov
29. Prodej pozemku v k. ú. a obci Pelhřimov
30. Prodej pozemků v k. ú. Březi u Osové Bítýšky a obci Březí
3,1. Darování pozemku v k. ú. Ústí u Humpolce
32. Přryetídaru pozemků v k. ú. Plevnice a obci Olešná
33. Návrh na změnu usnesení 0537l07l2016lzK
34. Darování pozemků v k. ú. a obci Batelov
35, Koupě nemovitostí v k, ú. a obci Havlíěkův Brod pro akciTransformace Domova Háj lll.
36. Koupě nemovitostí v k. ú. a obci Polná pro akci Transformace Domova Kamélie KřiŽanov
l.
37. Projekt Návrh optimalizace sítě pobytových zařízení v KrajiVysoěina (OP Zaměstnanost
2014 - 2020)
38, Projekt Učit se spoleěně, růst individuálně (oP Zaměstnanost 20,14 - 2o2o)
39. Smlouva o společnostiveřejných zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Brtnice
pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce ll/405 Brtnice
40. Smlouva o společnostiveřejných zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Humpolec
Pro spoleČnézadání veřejné zakázky na stavebnípráce ll/347 Humpolec - ul. Čejovská,
okružní křižovatka
41. Financování projektů z oblasti dopravy s předpokládaným spolufinancováním ze zdrqů
EU
42. Návrh nazapojení částidisponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2016 do rozpočtu
kraje na rok 2017, do kapitoly Doprava l

43. Návrh na provedenírozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -
ÚČelová dotace na realizaci rozvojového programu Zvýšení platů pracovníků regionálního
školství (2. splátka)
44. PovýŠení rozpoětu Kraje Vysoěina na rok 2016 o finanční prostředky přrjaté v závěru
roku 2016
45. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -
poskytnutí dotace na projekt Výchova talentované mládeže v ledním hokeji - yTM 2017 Krq
Vysočina
46. Projektové záměry středních škol pro výzvy |ROP urěené pro investice do středního a
vyššího odborného vzdělávání
47. Projektový zámér střední školy pro výzvu IROP určené pro investice do středního a
vyššího odborného vzdělávání
48. Podpora Krajských center talentované mládeže 2017 z kapitoly Školství, mládeže a
sportu - návrh na provedení rozpočtového opatření
49. Podpora neziskového sektoru z kapitoly Školství, mládeže a sportu
50. Změny ve zřizovací listině
51. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
52. Dotace na Územně plánovací činnost obci z rozpočtu Kraje Vysočina na rok2017 - návrh
na provedení rozpoětového opatřenína kapitole Územní plánování
53. Renominace zástupcŮ Kraje Vysočina do Regionální stálé konference pro území Kraje
Vysočina
54. Finanční alokace Fondu Vysoěiny pro rok2017
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55. Úprava vzoru smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny
56. FoND VYSoČlNY - grantový program lNFoRMAČNÍA KoMUNlKAČNÍTĚcHNoLoGlE
20,17
57, FOND VYSOČ|NY - grantorný program lNFRASTRUKTURA lCT 2017
58. FOND VYSOČINY - grantorný program CYKLODOPRAVA A CYKLOTURIST|KA 2017
59. FOND VySoČlNy - grantouý program pAMÁTKovĚ cnnÁruĚNÁ ÚzEMÍ20í7
60. FoND VYsoČlNY - grantový program BEZPEČNÁ slLNlcE 2o17
61. FOND VYSOČ|NY - grantový program spoRTovlŠrĚ zotz
62. FOND VYSOČ|NY - grantorný program SPORTUJEME2017
63. FoND VYSoČlNY - grantouý program JEDNoRÁZoVÉ AKCE 2017
64. FoND VYsoČlNY - grantový program ČlsrÁ VoDA 2017
65, FOND VYSOČ|NY - grantový program ODPADY 2017
66. FOND VysoČlNy - grantový program NAŠE Šxon zotz
67. Návrh Plánu činnostiVýboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva
Kraje Vysoóina na rok 2017
68. Návrh Plánu činnosti Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
na rok2017
69. Rozprava členů zastupitelstva

MUDr. Jiří Běhounek v. r.

hejtman Kraje Vysočina
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