KRAJSKÝ ÚěAD KRAJE VYSOýINA

Odbor sekretariátu hejtmana
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, ýeská republika

Urþeno:
ke zveĜejnČní na úĜedních deskách všech mČst a obcí v Kraji Vysoþina

Pozvánka
V JihlavČ dne 23. 1. 2014
v souladu s § 39 odst. 1 zákona þ. 129/2000 Sb., o krajích,
zasedání zastupitelstva kraje þ. 1/2014, které se bude konat dne 4. 2. 2014 v 10:00 hod.
v sídle Kraje Vysoþina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.
Navržený program jednání:
1. Zahájení, pĜipomínky k zápisu ze zasedání þ. 7/2013
2. Zpráva o þinnosti rady kraje, zpráva o plnČní usnesení zastupitelstva kraje za druhé
pololetí roku 2013
3. Informace o þinnosti krajského úĜadu pro zastupitelstvo kraje
4. Zpráva o spolupráci Kraje Vysoþina se zahraniþními partnery v roce 2013
5. Návrh plánu þinnosti Výboru pro udČlování medailí Kraje Vysoþina na rok 2014
6. Projektový zámČr Služby Technologického centra Kraje Vysoþina 2014 spolufinancovaný
z IOP
7. Návrh na rozdČlení þásti disponibilního zĤstatku kraje z roku 2013
8. Schválení odĤvodnČní veĜejných zakázek na výbČr dodavatele elektrické energie a
zemního plynu v roce 2015
9. Majetkoprávní vypoĜádání pozemku k. ú. Pístov u Jihlavy
10. Výkup pozemku v k. ú. ýernovice u Tábora a obci ýernovice
11. Darování pozemkĤ v k. ú. Ždírec na MoravČ a obci Ždírec
12. Nabytí pozemkĤ pod silnicí III/4044 k. ú. Luka nad Jihlavou
13. Prodej pozemku v k. ú. a obci Velké MeziĜíþí
14. Majetkoprávní vypoĜádání po ukonþení stavby III/36042 Mirošov - most ev. þ. 36042-3
15. Výkup pozemku v k. ú. a obci Vidonín
16. ZmČna usnesení 0552/07/2013/ZK, uzavĜení kupní smlouvy se zĜízením služebnosti
17. Darování pozemkĤ v k. ú. a obci Hojovice
18. Majetkoprávní vypoĜádání pozemkĤ silnice II/387, III/3871 k. ú. ŠvaĜec
19. Majetkoprávní vypoĜádání po ukonþení stavby II/409 Panské Dubenky - most ev. þ. 409016
20. Majetkoprávní vypoĜádání pozemku v k. ú. a obci ChotČboĜ
21. Majetkoprávní vypoĜádání pozemkĤ pod silnicí II/408 a II/411 Dešov - prĤjezdní úsek
22. OpČtovné uzavĜení smlouvy o smlouvČ budoucí kupní v k. ú. Zámek Žćár a obci Žćár
nad Sázavou pro akci Transformace ÚSP KĜižanov II
23. Výkup a bezúplatné nabytí pozemkĤ v k.ú. Humpolec
24. VeĜejná zakázka na stavební práce: II/602 hr. kraje - PelhĜimov, 4. stavba - úsek þ. 1 ,
II/602 hr. kraje - PelhĜimov - 11. stavba , II/602 Velké MeziĜíþí - ul. Sokolovská a Karlov 10. stavba a II/392 Velké MeziĜíþí - Tasov
25. VeĜejná zakázka na stavební práce: II/523 Jihlava - Humpolec
26. Smlouva o spoleþném postupu zadavatelĤ mezi Krajem Vysoþina a mČstem Velké
MeziĜíþí pro spoleþné zadání veĜejné zakázky na stavební práce II/602 Velké MeziĜíþí - ul.
Sokolovská a Karlov, 10. stavba
27. Smlouva o spoleþném postupu zadavatelĤ mezi Krajem Vysoþina a mČstem Velké
tel.: 564 602 125, fax: 564 602 421, e-mail: posta@kr-vysocina.cz, internet: www.kr-vysocina.cz
IýO: 70890749, ID datové schránky: ksab3eu

MeziĜíþí pro spoleþné zadání veĜejné zakázky na stavební práce II/602 hr. kraje - PelhĜimov 11. stavba
28. Smlouva o spoleþném postupu zadavatelĤ mezi Krajem Vysoþina a mČstem NámČšĢ nad
Oslavou pro spoleþné zadání veĜejné zakázky na stavební práce Okružní kĜižovatka sil. I/23
a sil. III/3906 NámČšĢ nad Oslavou
29. Smlouva o spoleþném postupu zadavatelĤ mezi Krajem Vysoþina a mČstem Humpolec
pro spoleþné zadání veĜejné zakázky na stavební práce III/12924 Humpolec - ul. LnáĜská
30. Návrh na provedení rozpoþtového opatĜení v rámci kapitoly Doprava - zmČna finanþního
vztahu k rozpoþtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysoþiny
31. OdĤvodnČní významné veĜejné zakázky Krajské správy a údržby silnic Vysoþiny,
pĜíspČvkové organizace - Souvislé opravy silnic Kraje Vysoþina v roce 2014
32. Aktualizace seznamu projektĤ pĜipravovaných ke spolufinancování z prostĜedkĤ EU v
oblasti dopravy
33. Návrh na provedení rozpoþtového opatĜení na kapitole Doprava - zmČna rozsahu
základní dopravní obslužnosti Kraje Vysoþina pro rok 2014
34. Dotace na územnČ plánovací þinnost obcí z rozpoþtu Kraje Vysoþina na rok 2014 - návrh
na provedení rozpoþtového opatĜení na kapitole Územní plánování
35. Dodatek þ. 1 ke SmlouvČ o poskytnutí dotace ID ZZ00563.0002
36. Spoleþná kanceláĜ Evropského regionu Dunaj - Vltava
37. Návrh na odstoupení od Smlouvy o poskytnutí podpory þ. 1.3.50/01/0002
38. Návrh na odstoupení od Smlouvy o poskytnutí podpory þ. 1.3.50/01/0003
39. Prominutí penále za porušení rozpoþtové káznČ pĜíjemci podpory v rámci grantového
projektu financovaných z Operaþního programu VzdČlávání pro konkurenceschopnost
40. Porušení rozpoþtové káznČ pĜíjemce podpory v rámci Operaþního programu VzdČlávání
pro konkurenceschopnost
41. Výsledky 3. výzvy globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdČlávání v kraji Vysoþina II
realizovaného Krajem Vysoþina v rámci oblasti podpory 1.1 Operaþního programu
VzdČlávání pro konkurenceschopnost
42. Výsledky 3. výzvy globálního grantu Další vzdČlávání pracovníkĤ škol a školských
zaĜízení v kraji Vysoþina II realizovaného Krajem Vysoþina v rámci oblasti podpory 1.3
Operaþního programu VzdČlávání pro konkurenceschopnost
43. Výsledky 5. výzvy globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdČlávání v kraji Vysoþina
realizovaného Krajem Vysoþina v rámci oblasti podpory 3.2 Operaþního programu
VzdČlávání pro konkurenceschopnost
44. Zásady pro poskytování dotací - Místní Agenda 21 a Zdraví 21
45. PĜedfinancování projektu Vysoþina Tourism, pĜíspČvkové organizace a s tím související
návrh rozpoþtového opatĜení
46. Návrh na provedení rozpoþtového opatĜení - pĜíjem penČz od Muzea Vysoþiny Jihlava,
pĜíspČvkové organizace v souvislosti s 1. splátkou pĤjþky urþenou na realizaci projektu
Modernizace a dokonþení expozic muzea v JihlavČ - rozvoj turistických atraktivit kr
47. Komplexní propagace Zámku TĜebíþ - pĜedfinancování projektu Muzea Vysoþiny TĜebíþ,
pĜíspČvkové organizace
48. Návrh na poskytnutí dotací provozovatelĤm domácí hospicové péþe na základČ
dotaþního Ĝízení vyhlášeného radou kraje - návrh na provedení rozpoþtového opatĜení na
kapitole Sociální vČci
49. Dotaþní Ĝízení na financování certifikovaných programĤ specifické primární prevence
rizikového chování rok 2014
50. PĜedfinancování projektu Rovnost na VysoþinČ v kontextu tvorby koncepce rodinné
politiky kraje
51. Návrh na poskytnutí dotací na provozování komplexu sociálních služeb pro osoby se
zdravotním postižením - návrh na provedení rozpoþtového opatĜení na kapitole Sociální vČci
52. Návrh dotace na vzdČlávací projekt ALITER 2013 - 2015
53. Handicap Fit - zkvalitnČní sociálních služeb pro seniory a handicapované pĜedfinancování þesko-rakouského projektu vþetnČ návrhu rozpoþtového opatĜení na
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kapitole Sociální vČci
54. ZmČny ve zĜizovací listinČ
55. ZmČny ve školském rejstĜíku
56. Badatelská centra pro pĜírodní vČdy - pĜedfinancování projektu
57. Podpora Krajských center talentované mládeže z kapitoly Školství, mládeže a sportu návrh na provedení rozpoþtového opatĜení
58. FOND VYSOýINY: Bioodpady 2013 - rozhodnutí o poskytnutí dotace
59. Hodnotící výbor pro posouzení a hodnocení žádostí o poskytnutí dotací na infrastrukturu
vodovodĤ a kanalizací
60. Finanþní pĜíspČvky na hospodaĜení v lesích dle Zásad þ. 06/06
61. Návrh na úpravu vzoru smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Vysoþiny
62. Finanþní alokace Fondu Vysoþiny pro rok 2014
63. FOND VYSOýINY - grantový program Informaþní a komunikaþní technologie 2014
64. FOND VYSOýINY - grantový program Infrastruktura ICT 2014
65. FOND VYSOýINY - grantový program Jednorázové akce 2014
66. FOND VYSOýINY - grantový program Sportujeme 2014
67. FOND VYSOýINY - grantový program SportovištČ 2014
68. FOND VYSOýINY - grantový program ,,Naše školka 2014
69. FOND VYSOýINY - grantový program Bezpeþná silnice 2014
70. FOND VYSOýINY - grantový program Podpora budování dČtských dopravních hĜišĢ
2014
71. FOND VYSOýINY - grantový program PamátkovČ chránČná území 2014
72. FOND VYSOýINY - grantový program ýistá voda 2014
73. FOND VYSOýINY - grantový program Životní prostĜedí 2014
74. Rezignace a volba þlena Výboru pro udČlování medailí Kraje Vysoþina za politický klub
KDU-ýSL
75. Návrh Plánu þinnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysoþina na rok
2014
76. Návrh Plánu þinnosti Výboru pro výchovu, vzdČlávání a zamČstnanost Zastupitelstva
Kraje Vysoþina na rok 2014
77. Zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysoþina
v roce 2013
78. Návrh plánu þinnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysoþina na rok 2014
79. Rozprava þlenĤ zastupitelstva

MUDr. JiĜí BČhounek v. r.
hejtman Kraje Vysoþina
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