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 KRAJSKÝ Ú�AD KRAJE VYSO�INA 
 Odbor sekretariátu hejtmana 
 Žižkova 57, 587 33  Jihlava, �eská republika 

Ur�eno: 
ke zve�ejn�ní na ú�edních deskách všech m�st a obcí v kraji Vyso�ina 

 
P o z v á n k a 

V Jihlav� dne 5. 12. 2008 
 
 

v souladu s § 40 odst. 1 zákona �. 129/2000 Sb., o krajích, 
 

s v o l á v á m 
 
zasedání zastupitelstva kraje �. 7/2008, které se bude konat dne 17. 12. 2008 v 10:00 hod. 
v sídle kraje Vyso�ina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava. 
 
Navržený program jednání: 
1. Zahájení, p�ipomínky k zápisu ze zasedání �. 6/2008 
2. Zpráva o �innosti rady kraje 
3. Informace o �innosti krajského ú�adu 
4. Program prevence kriminality kraje Vyso�ina na rok 2009 
5. Návrh na provedení rozpo�tového opat�ení na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost 
m�styse Strážek o dotaci na úhradu �ásti náklad� na odstran�ní povod�ových škod 
6. Návrh na provedení rozpo�tového opat�ení na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost obce 
Hornice o dotaci na úhradu �ásti náklad� na odstran�ní povod�ových škod 
7. Návrh na ud�lení odm�n �len�m výbor� a komisí kraje Vyso�ina 
8. Návrh na ud�lení odm�n �len�m �ídicích výbor� grantových program� Fondu Vyso�iny 
9. Náhrada výd�lku 
10. Stanovení výše m�sí�ních odm�n neuvoln�ným �len�m zastupitelstva 
11. Z�ízení výbor� Zastupitelstva kraje Vyso�ina a jmenování jejich p�edsed�, místop�edsed� a 
�len� 
12. Volba �len� Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
13. Zpráva o pln�ní p�íjm� a výdaj� rozpo�tu kraje Vyso�ina v období leden - �ijen 2008 
14. Návrh rozpo�tu kraje Vyso�ina na rok 2009 
15. Vymezení dopl�kové �innosti ve z�izovacích listinách 
16. Dotace na p�ímé výdaje na vzd�lávání na rok 2008 - úprava rozpo�tu škol a školských 
za�ízení k 30. 9. 2008 a k 20. 11. 2008 
17. Návrh na zm�nu Z�izovací listiny Psychocentra - manželské a rodinné poradny, 
p�ísp�vkové organizace 
18. Finan�ní p�ísp�vky na hospoda�ení v lesích dle Zásad z rozpo�tu kraje Vyso�ina 
19. Smlouva o spole�ném postupu mezi Vyso�inou a M�stem Ž�ár nad Sázavou, pokládka 
optického kabelu metropolitní sít� MAN Ž�ár nad Sázavou 
20. Zásady zastupitelstva kraje Vyso�ina pro poskytování ú�elových dotací z rozpo�tu kraje 
Vyso�ina v rámci Programu obnovy venkova Vyso�iny pro rok 2009 
21. Výsledky 1. výzvy globálního grantu Zvyšování kvality ve vzd�lávání v kraji Vyso�ina 
realizovaného krajem Vyso�ina v rámci oblasti podpory 1.1 Opera�ního programu Vzd�lávání 
pro konkurenceschopnost 
22. Výsledky 1. výzvy globálního grantu Rovné p�íležitosti ve vzd�lávání v kraji Vyso�ina 
realizovaného krajem Vyso�ina v rámci oblasti podpory 1.2 Opera�ního programu Vzd�lávání 
pro konkurenceschopnost 
23. Výsledky 1. výzvy globálního grantu Další vzd�lávání pracovník� škol a školských za�ízení 
v kraji Vyso�ina realizovaného krajem Vyso�ina v rámci oblasti podpory 1.3 Opera�ního 
programu Vzd�lávání pro konkurenceschopnost 
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24. Informace o p�íprav� globálního grantu v rámci oblasti podpory 3.2 Opera�ního programu 
Vzd�lávání pro konkurenceschopnost 
25. Výpov�� smlouvy o poskytnutí podpory na akce reg. �. CZ.04.1.05/4.2.63.3/5003 
26. Výpov�� smlouvy o poskytnutí podpory na akce reg. �. CZ.04.1.05/4.2.63.3/5003 
27. Grantové schéma 1.1 - návrh na zrušení rozhodnutí o poskytnutí podpory, odstoupení od 
Smlouvy o poskytnutí podpory 
28. Poskytnutí dotací obcím dle Zásad �. 4/2008 na podporu místní Agendy 21 a Zdraví 21 - 
návrh na provedení rozpo�tového opat�ení 
29. Shrnutí a zhodnocení aktivit Kancelá�e kraje Vyso�ina v Bruselu v roce 2008 a návrh akcí 
kraje Vyso�ina v Bruselu v prvním pololetí roku 2009 
30. Dotace Statutárnímu m�stu Jihlav� na vytvo�ení um�leckých d�l umíst�ných v Parku 
Gustava Mahlera v Jihlav� - návrh na provedení rozpo�tového opat�ení na kapitole Kultura 
31. Zásady Zastupitelstva kraje Vyso�ina pro poskytování dotací na podporu spole�enských a 
kulturních aktivit obcí kraje Vyso�ina souvisejících zejména s oslavami �i p�ipomenutím 
významných výro�í obcí - návrh na zm�nu 
32. Majetkoprávní vypo�ádání stavby silnice III/3507 Havlí�kova Borová - ulice Pivovarská 
33. Vzájemné darování pozemk� v k. ú. Petrovice u T�ebí�e a obci Petrovice 
34. Vložení pozemk� do správy Krajské správy a údržby silnic Vyso�iny, p�ísp�vkové 
organizace 
35. Darování pozemk� v k. ú. a obci Krásná Hora 
36. Darování pozemk� v k. ú. a obci �eská B�lá 
37. Darování pozemku v k. ú. Z�átky, obec Nám�š	 nad Oslavou 
38. Darování pozemku v k. ú. a obci �ervená �e�ice 
39. Majetkoprávní vypo�ádání pozemk� pod silnicemi II. a III. t�ídy v kraji Vyso�ina s použitím 
prost�edk� státního rozpo�tu - zm�na usnesení 
40. Majetkoprávní vypo�ádání stavby II/387 Št�pánov nad Svratkou most ev. �. 387-007 
41. Zm�na usnesení 0539/09/2005/ZK a 0226/04/2008/ZK - koup� pozemku v k. ú. 
Št�pánovice u Jarom��ic nad Rokytnou 
42. Nabytí pozemk� pro akci II/602 hranice kraje - Pelh�imov, 4. stavba - pozemky pod 
stávající trasou 
43. Uzav�ení budoucí darovací smlouvy v rámci stavby Rekonstrukce mostu ev. �. 152 - 018 v 
Jarom��icích 
44. Majetkoprávní vypo�ádání - nabytí pozemk� pro stavbu Silnice II/360 T�ebí� - Velké 
Mezi�í�í (zbývající úseky) 
45. Bezúplatné nabytí pozemk� od �eské republiky - ÚZSVM do vlastnictví kraje Vyso�ina 
46. Koup� stavby garáže v k.ú. a obci Da�kovice 
47. Nabytí nemovitého majetku bezúplatným p�evodem ze správy Pozemkového fondu �R do 
vlastnictví kraje Vyso�ina 
48. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Nové M�sto na Morav� 
49. Nabídka p�evodu pozemk� v k. ú. a obci P�ibyslav do vlastnictví kraje Vyso�ina 
50. Nabytí nemovitostí a v�cí movitých v k. ú. a obci Jihlava 
51. Smlouva o smlouv� budoucí kupní na nemovitosti v k.ú. a obci Havlí�k�v Brod - 
prodloužení trvání smlouvy, zvýšení kupní ceny a zm�na vým�ry pozemku 
52. M�sto Byst�ice nad Pernštejnem - okružní k�ižovatka - poskytnutí finan�ního daru 
53. Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti kraje Vyso�ina pro rok 2009 
54. Fond Vyso�iny - grantový program Regionální kultura VIII. 
55. Rozprava �len� zastupitelstva 
 
MUDr. Ji�í B�hounek v. r. 
hejtman kraje Vyso�ina 


