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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 27. 1. 2023 

Pozvánka 

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

svolávám 
 
zasedání zastupitelstva kraje č. 01/2023, které se bude konat dne 7. 2. 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. 07/2022 
2. Zpráva o činnosti rady kraje, Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje za druhé 

pololetí roku 2022 
3. Informace o činnosti krajského úřadu 
4. Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - Žádost HZS Kraje Vysočina 

o dotaci 
5. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina, kterými se stanoví pravidla pro poskytování 

cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva 
6. Poskytnutí věcného daru na spolupráci se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny 
7. Smlouva o partnerství a spolupráci s asociací Mille & Un !, organizace soutěže 

Trophée Mille Česká republika 
8. 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 

9. Zpráva o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2022 
10. Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - Dotace na podporu 

významných kulturních, sportovních a společenských akcí v Kraji Vysočina v roce 
2023 

11. Dodatek Zřizovací listiny Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové 
organizace) 

12. Majetkoprávní vypořádání po stavbě "II/401 Jaroměřice nad Rokytnou - most ev. č. 
401-008" - vzájemné darování pozemků 

13. Úplatné nabytí budovy (garáž) bez čísla popisného nebo evidenčního v k. ú. Světlá 
nad Sázavou 

14. Majetkoprávní vypořádání pozemku v k. ú. Třešť - nabytí pozemku 
15. Majetkoprávní vypořádání areálu Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův 

Brod, příspěvkové organizace - 2. etapa 
16. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě "II/150 Havlíčkův Brod - most ev. č. 

150-026, 2 stavba" - směna 
17. Směna pozemků v k. ú. a obci Třešť s městem Třešť 
18. Majetkoprávní vypořádání po stavbách "Lávka přes Sázavu Babice - Okrouhlice" a 

"Nástupní plochy zastávek Okrouhlice" - darování pozemků v k. ú. Babice u 
Okrouhlice 
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19. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací v k.ú. Větrný Jeníkov - darování 
úseku silnice 

20. Darování pozemku v k.ú. Sokolí a obci Třebíč 
21. Darování pozemků v k.ú. a obci Hluboké 
22. Majetkoprávní vypořádání po stavbě "II/361 Jaroměřice nad Rokytnou - most ev. č. 

361-001" - nabytí pozemků darem 
23. Majetkoprávní příprava stavby „II/152 Hrotovice - Dukovany, 2. etapa“ - nabytí 

pozemků 
24. Bezúplatné převzetí pozemků pod nově zařazenou silnicí III/01922 v k.ú. Kámen u 

Pacova) 
25. Majetkoprávní příprava stavby „II/150 Dobrá nad Sázavou - Světlá nad Sázavou“ - 

nabytí pozemků 
26. Bezúplatné převzetí pozemků pod nově zařazenou silnicí III/11253 
27. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve 

věcech majetkových 
28. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy (2023_1) 
29. Nabytí pozemku v k. ú. Dalečín 
30. Rozpočtová opatření - návrh na zapojení části nespotřebovaných finančních 

prostředků kraje z roku 2022 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2023 
31. Aktualizace seznamu projektů z oblasti silniční infrastruktury spolufinancovaných z 

prostředků Evropské unie 
32. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o vzájemném zajištění dopravní obslužnosti veřejnou 

linkovou osobní dopravou území Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina 
33. Dodatek č. 7 ke "Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti 

veřejnou linkovou osobní dopravou" s Jihomoravským krajem 
34. Dodatek č. 4 ke "Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky" 

s Pardubickým krajem 
35. Změna Zřizovací listiny Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace 
36. Dodatek Zřizovací listiny Vysočina Tourism, příspěvkové organizace 
37. Návrh na udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina“ 
38. Rozpočtové opatření na kapitole Kultura - přijetí splátky zápůjčky poskytnuté na 

realizaci projektu "Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na 
Evropském zeleném pásu podél Železné opony na kole", zvýšení příspěvku na 
provoz pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci 

39. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - projekt Hrad Kámen - nové 
expozice a revitalizace objektu 

40. Rozpočtové opatření - vratka nedočerpané části zápůjčky poskytnuté na realizaci 
projektu "Kulturní a přírodní památky - šance pro obnovu přeshraničního cestovního 
ruchu po ukončení pandemie koronaviru" od Vysočina Tourism, příspěvkové 
organizace 

41. Rozpočtové opatření - vratka nedočerpané části zápůjčky poskytnuté na realizaci 
projektu "Spolupráce institucí na Vysočině a v Horním Rakousku při podpoře 
zvyšování kvalifikace v oblasti digitalizace v kulturním cestovním ruchu", od Vysočina 
Tourism, příspěvkové organizace 

42. FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení termínu realizace projektu podpořeného v 
rámci programu "INFRASTRUKTURA CESTOVNÍHO RUCHU 2022" 

43. Rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci - přijetí účelové dotace z Ministerstva 
práce a sociálních věcí, zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u 
příspěvkových organizací kraje a schválení dotací pro poskytovatele sociálních 
služeb 

44. Předfinancování projektu Rozvoj inovativních postupů v rámci sociální ochrany a 
prevence v Kraji Vysočina 
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45. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace ID O03093.0007 - Statutární město 
Jihlava 

46. Podpora neziskového sektoru z kapitoly Školství, mládeže a sportu 
47. Přímé výdaje na vzdělávání na rok 2022 – úprava rozpočtu k 12. 12. 2022 
48. Rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - návrh na zapojení části 

disponibilního zůstatku kraje z roku 2022 
49. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přesun prostředků na zvláštní 

účet projektu 
50. Smlouvy o provozu informačního systému digitálně technické mapy kraje 
51. Informace o projektech digitalizace zdravotnictví 
52. Žádost KOUS Vysočina, z. s. o poskytnutí podpory z rozpočtu Kraje Vysočina na 

projekt „Společně pro neziskovky v Kraji Vysočina v roce 2023“ 
53. Rozpočtové opatření na kapitole Regionální rozvoj - Poskytnutí dotace na realizaci 

projektu „Digitální centra 2023“ 
54. FOND VYSOČINY - program Obnova venkova Vysočiny 2022 – dodatky ke 

smlouvám o poskytnutí dotace 
55. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu PREVENCE KRIMINALITY 2023 
56. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu AKCESCHOPNOST JEDNOTEK 

POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2023 
57. FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu UNESCO 2023 
58. FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu RODINNÁ A SENIORSKÁ 

POLITIKA 2023 
59. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu INOVAČNÍ VOUCHERY 2023 
60. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu VENKOVSKÉ SLUŽBY 2023 

(H. Hajnová, ZK-01-2023-60) 
61. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu ÚZEMNÍ PLÁNY 2023 
62. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu ZASTÁVKY VEŘEJNÉ LINKOVÉ 

DOPRAVY 2023 
63. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu INFRASTRUKTURA 

CESTOVNÍHO RUCHU 2023 
64. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu CYKLODOPRAVA A 

CYKLOTURISTIKA 2023 
65. FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ 

TECHNOLOGIE 2023 
66. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu ODPADY – OBĚHOVÉ 

HOSPODÁŘSTVÍ 2023 
67. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu STAVBY VE VODNÍM 

HOSPODÁŘSTVÍ 2023 
68. Návrh plánu činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2023 
69. Návrh plánu činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2023 
70. Návrh plánu činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2023 
71. Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje 

Vysočina na rok 2023 
72. Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2023 
73. Rozprava členů zastupitelstva 

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


