
 1 

SVOLÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 

 
ke 13. zasedání, 

které se koná v budově sídla Jihomoravského kraje,  

Žerotínovo nám. 3, Brno, ve velké zasedací síni 

 

Začátek jednání je ve čtvrtek 1. března 2018 v 08:30 

PROGRAM: 

  Přednese: 

1.  Zahájení 

 

 

2.  Kontrola plnění úkolů z minulých zasedání Zastupitelstva 

Jihomoravského kraje 

 

JUDr. Šimek 

(OKH) 

3.  Zpráva o činnosti Rady Jihomoravského kraje 

 

JUDr. Šimek 

(OKH) 

4.  Zpráva o činnosti výboru finančního 

 

Ing. Křemečková 

 

5.  Zpráva o činnosti výboru kontrolního 

 

Navrkal 

6.  Zpráva o činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání  

a zaměstnanost 

 

Bc. Doležel 

7.  Zpráva o činnosti výboru pro dopravu a územní plánování 

 

Ing. Nečas 

8.  Zpráva o činnosti výboru sociálně-zdravotního 

 

Vojta, M.A. 

9.  Zpráva o činnosti výboru pro regionální rozvoj 

 

Pavlíček 

10.  Zpráva o činnosti výboru pro meziregionální vztahy 

 

Rajtšlégr 

11.  Zpráva o činnosti výboru pro národnostní menšiny 

 

Ing. Bc. Crha 

12.  Zpráva o činnosti Zastoupení Jihomoravského kraje  

při Evropské unii 

 

JUDr. Šimek 

(OVV) 

13.  Dar Školskému spolku Komenský ve Vídni JUDr. Šimek 

(OVV) 

14.  Dotace vybraným obcím Jihomoravského kraje 

na spolufinancování dotačního programu MV-GŘ HZS ČR 

Dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí 

 

JUDr. Šimek 

(OKH) 

15.  Dotace na základě uzavřených memorand JUDr. Šimek 

(OKH) 

16.  Dotace Panelu nestátních neziskových organizací 

Jihomoravského kraje 

 

JUDr. Šimek 

(OKH) 

17.  Dotace vodním záchranným službám 

 

 

JUDr. Šimek 

(OKH) 
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18.  Dary profesionálním složkám Integrovaného záchranného 

systému Jihomoravského kraje 

 

JUDr. Šimek 

(OKH) 

19.  Rozpočtová opatření provedená Radou Jihomoravského kraje 

do 13. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje za rok 2017 

 

JUDr. Šimek 

(OE) 

20.  Rozpočtová opatření provedená Radou Jihomoravského kraje 

do 13. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje za rok 2018 

 

JUDr. Šimek 

(OE) 

21.  Pravidla pro poskytování cestovních náhrad a pro vysílání 

na vzdělávací akce členů Zastupitelstva Jihomoravského kraje 

 

JUDr. Šimek 

(OE) 

22.  Finanční vypořádání účelově určených příspěvků na provoz 

a investičních příspěvků poskytnutých z rozpočtu 

Jihomoravského kraje příspěvkovým organizacím  

 

JUDr. Šimek 

(OE) 

23.  Smlouva o poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní 

kapitál se společností KORDIS JMK, a.s. 

 

Bc. Hanák 

(OD) 

24.  Dodatek č. 1 ke smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění 

dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou  

s Krajem Vysočina 

 

Bc. Hanák 

(OD) 

25.  SÚS JMK – stanovení závazného ukazatele na rok 2018 Bc. Hanák 

(OD) 

26.  SÚS JMK – projekty s finanční podporou EU v rámci IROP 

(specifický cíl 1.1) 

 

Bc. Hanák 

(OD) 

27.  SÚS JMK – projekt s finanční podporou EU v rámci 

INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika 

„Zlepšení dopravní dostupnosti Myjavska a Horňácka“ 

 

Bc. Hanák 

(OD) 

28.  Závazné ukazatele pro některé příspěvkové organizace zřizované 

Jihomoravským krajem pro rok 2018 

 

Mgr. Ing. Malá 

(OINV) 

29.  Odvody investičních zdrojů příspěvkových organizací v oblasti 

školství, zdravotnictví, sociálních věcí, kultury, meziregionální 

spolupráce a regionálního rozvoje do Investičního fondu 

Jihomoravského kraje 

 

Mgr. Ing. Malá 

(OINV) 

30.  Budoucí bezúplatný převod silnice č. III/42123 a pozemků 

v k.ú. Milovice u Mikulova 

 

Mgr. Ing. Malá 

(OM) 

31.  Bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 3038 v k.ú. Smolín 

 

Mgr. Ing. Malá 

(OM) 

32.  Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Ladná 

 

Mgr. Ing. Malá 

(OM) 

33.  Bezúplatné nabytí pozemků z vlastnictví České republiky 

v k.ú. Prace 

 

Mgr. Ing. Malá 

(OM) 

34.  Bezúplatné nabytí pozemků pod silnicemi z vlastnictví České 

republiky 

Mgr. Ing. Malá 

(OM) 
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35.  Bezúplatné nabytí pozemků od Správy a údržba silnic 

Jihomoravského kraje, příspěvkové organizace kraje 

 

Mgr. Ing. Malá 

(OM) 

36.  Bezúplatný převod silnice č. III/40839, mostu ev.č. 40839-3  

a části pozemku p.č. 131 v k.ú. Ječmeniště 

 

Mgr. Ing. Malá 

(OM) 

37.  Bezúplatný převod částí pozemku p.č. 2699/1 v k.ú. Bučovice Mgr. Ing. Malá 

(OM) 

38.  Bezúplatný převod částí pozemku p.č. 2224/1 v k.ú. Dubňany Mgr. Ing. Malá 

(OM) 

39.  Bezúplatný převod částí pozemku p.č. 6/1 v k.ú. Lubě Mgr. Ing. Malá 

(OM) 

40.  Úplatné nabytí části pozemku p.č. 10361 v k.ú. Hrušovany 

nad Jevišovkou 

 

Mgr. Ing. Malá 

(OM) 

41.  Úplatné nabytí pozemku p.č. 345/1 s budovou č.p. 141 

jako jeho součástí a pozemku p.č. 600/4 v k.ú. Šumná 

 

Mgr. Ing. Malá 

(OM) 

42.  Úplatné nabytí pozemků v k.ú. Chlupice Mgr. Ing. Malá 

(OM) 

43.  Úplatné nabytí nemovitostí v k.ú. Břeclav Mgr. Ing. Malá 

(OM) 

44.  Úplatný převod bývalé zdravotní školy v k.ú. Kyjov Mgr. Ing. Malá 

(OM) 

45.  Roční plán aktivit Projektu Zdravý kraj a místní Agendy 21 

 

Mgr. Maleček 

(OÚPSŘ) 

46.  Informativní zpráva o plnění opatření Akčního plánu rozvoje 

sociálních služeb v Jihomoravském kraji za rok 2017 

 

Mgr. Šlapal 

(OSV) 

47.  Závěrečná informativní zpráva o plnění opatření Střednědobého 

plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji 

na období 2015 – 2017 

 

Mgr. Šlapal 

(OSV) 

48.  Aktualizace Základní sítě sociálních služeb v Jihomoravském 

kraji pro rok 2018 

 

Mgr. Šlapal 

(OSV) 

49.  Centrum sociálních služeb Vyškov, o.p.s. – prominutí penále 

za porušení rozpočtové kázně 

 

Mgr. Šlapal 

(OSV) 

50.  Gerontologická a organizační supervize IV – odborná podpora 

pro klienty a pečující v zařízeních pro seniory a osoby 

se zdravotním postižením zřizovaných Jihomoravským krajem 

 

Mgr. Šlapal 

(OSV) 

51.  Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě 

za jeho výkon s JIC, zájmovým sdružením právnických osob 

 

Ing. Vitula 

(ORR) 

52.  Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě 

za jeho výkon s Intemac Solutions, s.r.o. 

 

Ing. Vitula 

(ORR) 

53.  Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě 

za jeho výkon s Regionální rozvojovou agenturou jižní Moravy 

 

Ing. Vitula 

(ORR) 
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54.  Stanovení závazných ukazatelů partnerům projektu 

„Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců 

II“ 

 

Ing. Vitula 

(ORR) 

55.  Žádost o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně vzniklé 

v rámci realizace grantového projektu s názvem „Vzdělávací 

modul Kybernetická bezpečnost“ 

 

Ing. Vitula 

(ORR) 

56.  Podpora realizace Programu ESA BIC Prague, pobočka Brno 

 

Ing. Vitula 

(ORR) 

57.  Program rozvoje Jihomoravského kraje 2018-2021 Ing. Hýbler 

(ORR) 

58.  Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Jihomoravského kraje – městys Blížkovice 

 

Ing. Hýbler 

(ORR) 

59.  Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Jihomoravského kraje – obec Jevišovka 

 

Ing. Hýbler 

(ORR) 

60.  Příspěvkové organizace v oblasti kultury – změny závazných 

ukazatelů 

 

Ing. Soukal 

(OKPP) 

61.  Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací 

v oblasti kultury 

 

Ing. Soukal 

(OKPP) 

62.  Dotace v oblasti vodního hospodářství RNDr. Kubásek, 

Ph.D. 

(OŽP) 

63.  Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů 

Jihomoravského kraje 2018 – 2019 

 

JUDr. Pejchalová 

(ORR) 

64.  Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy  

v Jihomoravském kraji za školní rok 2016/2017 

 

JUDr. Pejchalová 

(OŠ) 

65.  Informace o poskytování prostředků ze státního rozpočtu 

právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských 

zařízení ve IV. čtvrtletí 2017 

 

JUDr. Pejchalová 

(OŠ) 

66.  Sloučení příspěvkových organizací Mateřská škola při Fakultní 

nemocnici Brno, příspěvková organizace a Základní škola 

při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace 

 

JUDr. Pejchalová 

(OŠ) 

67.  Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací 

vykonávajících činnost škol a školských zařízení 

 

JUDr. Pejchalová 

(OŠ) 

68.  Stanovení závazných ukazatelů příspěvkových organizací 

v oblasti školství v roce 2018 

 

JUDr. Pejchalová 

(OŠ) 

69.  Příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem 

vykonávající činnost škol a školských zařízení - závazné 

ukazatele na zajištění služeb psychologů a školních speciálních 

pedagogů v roce 2018 

 

JUDr. Pejchalová 

(OŠ) 
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70.  Školská poradenská zařízení zřizovaná Jihomoravským krajem – 

závazné ukazatele na personální posílení v roce 2018 

 

JUDr. Pejchalová 

(OŠ) 

71.  Stanovení závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace 

Jihomoravského kraje v oblasti školství v roce 2018 na realizaci 

projektu KaPoDaV 

 

JUDr. Pejchalová 

(OŠ) 

72.  Stanovení závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace 

Jihomoravského kraje v oblasti školství v roce 2018 na realizaci 

projektu PolyGram 

 

JUDr. Pejchalová 

(OŠ) 

73.  Stanovení závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace 

Jihomoravského kraje v oblasti školství v roce 2018 na realizaci 

školních soutěží a přehlídky České ručičky a pověření realizací 

veřejné zakázky 

 

JUDr. Pejchalová 

(OŠ) 

74.  Stanovení závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace 

Jihomoravského kraje v oblasti školství v roce 2018 na podporu 

práce s nadanými žáky 

 

JUDr. Pejchalová 

(OŠ) 

75.  Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace – dodatek č. 3 

ke Zřizovací listině 

 

Chlup 

(OZ) 

 

Informativní zprávy 

 

Dotazy, podněty a připomínky 

 

Politická diskuse 

 

 

 

 

 

 

 

  
JUDr. Bohumil Šimek v. r. 

hejtman Jihomoravského kraje 
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