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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 15. 6. 2021 

Pozvánka 

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

svolávám 
 
zasedání zastupitelstva kraje č. 04/2021, které se bude konat dne 15. 6. 2021 
v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava. 
 
Navržený program jednání:  
 

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 03/2020  
2. Zpráva o činnosti rady kraje 
3. Informace o činnosti krajského úřadu 
4. Rozpočtové opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – finanční prostředky na 

spolupráci se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny 
5. Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS – finanční dar Krajskému 

ředitelství policie kraje Vysočina 
6. Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS – dotace obcím na pořízení 

dopravního automobilu do vybavení JPO, dotace na stavbu požární zbrojnice. 
Dodatek ke stávající smlouvě - prodloužení termínu 

7. Stanovení termínů zasedání zastupitelstva kraje na 2. pololetí roku 2021 
8. Finanční podpora výstavby Horácké Multifunkční Arény v Jihlavě 
9. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - finanční dar Městu Žďár nad 

Sázavou 
10. Rozpočtové opatření – splátka zápůjčky od MUDr. Tibora Kubáta, poskytnuté na 

specializační vzdělávání v oboru všeobecné praktické lékařství 
11. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu PODPORA ZAJIŠTĚNÍ 

STOMATOLOGICKÉ PÉČE 2021 – návrh na provedení rozpočtového opatření 
12. Majetkoprávní vypořádání stavby "II/129, II/347 Humpolec – okružní křižovatka 

(u VODAKu)" - vzájemné darování 
13. Změna usnesení č. 0117/02/2021/ZK - stavba „II/353 Nové Veselí - obchvat“ 
14. Darování pozemků v k. ú. Libice nad Doubravou 
15. Darování pozemku v k. ú. Velké Meziříčí 
16. Změna usnesení 0515/07/2019/ZK, nabytí pozemků pro stavbu „II/128 Pacov - 

Lukavec, stavba 1“ 
17. Přijetí daru pozemků v k. ú. Švařec a obci Koroužné 
18. Darování části pozemku v k.ú. Maleč u Chotěboře 
19. Majetkoprávní příprava stavby „II/406 Dvorce- Telč, 3. stavba “ 
20. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Vlachovice u Rokytna, obec Vlachovice 
21. Změna usnesení č. 0178/03/2021/ZK ze dne 11. 5. 2021 
22. Koupě pozemku v k.ú. a obci Předín 
23. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Jámy, obec Jámy 
24. Darování pozemků v k. ú. Modlíkov u Přibyslavi, obec Modlíkov 
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25. Darování pozemku v k. ú. Bobrůvka, obec Bobrůvka 
26. Koupě nemovitostí v k.ú. a obci Golčův Jeníkov pro akci "Transformace Domova 

Háj IV." 
27. Prodej pozemku včetně stavby garáže v k.ú. Chotěboř 
28. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy a po 

realizovaných stavbách KSÚSV, k. ú. Meziboří, Lesná u Želetavy, Chyška, Petrovice 
u Štoků a Lavičky 

29. Darování silnice III/01825 a silnicí zastavěných pozemků - k.ú. Hněvkovice u Ledče 
nad Sázavou a k. ú. Zahájí u Hněvkovic 

30. Dodatky Zřizovací listiny Domova Háj 
31. Dodatek Zřizovací listiny příspěvkové organizace Pedagogicko-psychologická 

poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina 
32. Přijetí daru pozemků v k. ú. Polná, obec Polná 
33. Přijetí daru pozemků - majetkoprávní vypořádání po stavbě "II/354 Radostín nad 

Oslavou, opěrná zeď v km 52,230-52,380" 
34. Bezúplatné nabytí pozemků z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování 

státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina 
35. Majetkoprávní příprava stavby „II/128 Pacov - průtah“ 
36. Majetkoprávní příprava stavby „II/345 Golčův Jeníkov - Ždírec nad Doubravou, 

propustky“ 
37. Prodej nemovitých věcí v k. ú. a obci Těchobuz 
38. Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2020 
39. Schválení účetní závěrky za účetní období roku 2020 
40. Střednědobý výhled rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2022 až 2024 
41. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – duben 

2021 
42. Návrh na zrušení části usnesení 0580/08/2020/ZK ve znění usnesení 

0127/02/2021/ZK 
43. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem 

Chotěboř pro společné zadání veřejné zakázky na služby II/346 Chotěboř - 
ul. Fominova, PD 

44. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a obcí Ostrov pro 
společné zadání veřejné zakázky na služby III/01832, II/150 - křiž. s II/150 – Ostrov, 
PD 

45. Rozpočtové opatření na kapitole Doprava – zvýšení příspěvku na provoz u Krajské 
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci 

46. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu BEZPEČNÁ SILNICE 
2021 – návrh na provedení rozpočtového opatření 

47. Dodatek č. 2 ke "Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky" 
se Středočeským krajem 

48. Dodatek č. 3 ke "Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky" 
s Jihomoravským krajem 

49. Rozpočtové opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na Hudební 
festival Petra Dvorského 

50. Rozpočtové opatření na kapitole Kultura - zápůjčka pro Muzeum Vysočiny Jihlava, 
příspěvkovou organizaci na předfinancování projektu „Přírodní dědictví rašeliništních 
krajin regionu Mühlviertel a Geoparku Vysočina jako chráněný přírodní prostor, místo 
zážitků a vzdělávání“ 

51. Rozpočtové opatření na kapitole Kultura - dotace na zpracování Plánu ochrany 
krajinné památkové zóny Náměšťsko 

52. Rozpočtové opatření na kapitole Kultura - dotace na obnovu kostela sv. Markéty 
v Jaroměřicích nad Rokytnou 
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53. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – projekt „Společný depozitář 
v Pelhřimově" 

54. FOND VYSOČINY - dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV02734.0046 
55. FOND VYSOČINY - dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV02734.0054 
56. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu "INFRASTRUKTURA 

CESTOVNÍHO RUCHU 2021" - návrh na provedení rozpočtového opatření 
57. Předfinancování projektů transformace sociálních služeb v IROP 2014-2020 - 

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty 
58. Zapojení příspěvkových organizací do transformačního procesu a předfinancování 

projektů Kraje Vysočina z oblasti sociálních služeb v programovém období 2021 - 
2027 - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty 

59. Rozpočtové opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na 
Mistrovství světa v letním biatlonu 

60. Rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace 
Nadačnímu fondu regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina 

61. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. O03022.0002 - Horácký tenisový klub 
Třebíč, z.s. 

62. Darování movitých věcí obci Senožaty 
63. Smlouvy o finančním partnerství v rámci projektu Učíme se ze života pro život 2 
64. FOND VYSOČINY – program „Jednorázové akce 2019“ – uzavření dodatku č. 2 ke 

smlouvě o poskytnutí dotace 
65. FOND VYSOČINY – program „Jednorázové akce 2019“ – uzavření dodatku č. 2 ke 

smlouvě o poskytnutí dotace 
66. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu "INFORMAČNÍ 

A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2021" - návrh na provedení rozpočtového 
opatření 

67. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu VENKOVSKÉ SLUŽBY 
2021 - návrh na provedení rozpočtového opatření 

68. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „OBNOVA VENKOVA 
VYSOČINY 2021“ – návrh na provedení rozpočtového opatření 

69. FOND VYSOČINY - program Obnova venkova Vysočiny 2020 – dodatek č. 2 ke 
smlouvě o poskytnutí dotace 

70. FOND VYSOČINY - Závěrečná zpráva o čerpání podpory z Fondu Vysočiny v roce 
2020 

71. Vyhodnocení naplňování Strategie rozvoje Kraje Vysočina za rok 2020 
72. Projednání 5. úplné aktualizace Územně analytických podkladů Kraje Vysočina 
73. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina 
74. Memorandum o společném zájmu a postupu ve věci propojování vodárenských 

soustav a spolupráci při přípravě opatření ke zvýšení zabezpečenosti dodávky pitné 
vody na území Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina 

75. Žádost obce Řídelov o poskytnutí dotace na nové zatrubnění vodoteče 
76. FOND VYSOČINY – poskytnutí dotací z programu „PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA VE 

VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2021“ – návrh na provedení rozpočtového opatření 
77. Rozprava členů zastupitelstva  

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


