SVOLÁNÍ
ZASTUPITELSTVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
k 6. zasedání,
které se koná v budově sídla Jihomoravského kraje,
Žerotínovo nám. 3, Brno, ve velké zasedací síni
Začátek jednání je ve čtvrtek 23. září 2021 v 08:30
PROGRAM:
Přednese:
1.

Zahájení

2.

Kontrola plnění úkolů z minulých zasedání Zastupitelstva
Jihomoravského kraje

3.

Zpráva o činnosti Rady Jihomoravského kraje

4.

Zpráva o činnosti výboru finančního

Mgr. Grolich
(OKH)
PaedDr. Vašíček

5.

Zpráva o činnosti výboru kontrolního

JUDr. Šimek

6.

Zpráva o činnosti
a zaměstnanost

7.

Zpráva o činnosti výboru dopravy a majetku

8.

Zpráva o činnosti výboru pro životní prostředí a kulturu

9.

Zpráva o činnosti výboru sociálního a zdravotního

10.

Zpráva o činnosti výboru pro regionální rozvoj

11.

Zpráva o činnosti výboru pro meziregionální vztahy

12.

Zpráva o činnosti výboru pro územní plánování a investice

13.

Zpráva o činnosti výboru pro národnostní menšiny

14.

Zpráva o činnosti
při Evropské unii

kraje

Mgr. Grolich
(OVV)

15.

Cena Jihomoravského kraje – změna lhůt k předkládání
a doplnění návrhů na udělení Ceny Jihomoravského kraje
2021

Mgr. Grolich
(OVV)

16.

Volba přísedících Krajského soudu v Brně

17.

Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje

Mgr. Grolich
(OKH)
Mgr. Grolich

výboru

pro

Zastoupení

1

výchovu,

vzdělávání

Jihomoravského

Mgr. Grolich
(OKH)

Mgr. Zemánek
Ing. Celý
Ing. Němec
Mgr. Pospíšil
Pavlíček
Springinsfeld
Mgr. Ing. Sukalovský
Jurka

18.

Dar pro „Nadační fond jihomoravských olympioniků“

19.

Dotace na pomoc obcím

20.

Asociace společenství Romů ČR, z.s. - žádost o prominutí odvodu
a penále za porušení rozpočtové kázně

(OKH)
Mgr. Grolich
(OKH)
Mgr. Grolich
(OKH)
Mgr. Grolich
(OKH)

21.

Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje

Mgr. Grolich
(OKH)

22.

Analýza zdrojů a požadavků na financování projektů EU v roce
2021

Mgr. Grolich
(OE)

23.

Informace o vývoji rozpočtu JMK za 1. pololetí 2021

24.

Rozpočtová opatření provedená Radou Jihomoravského kraje
do 6. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje

Mgr. Grolich
(OE)
Mgr. Grolich
(OE)

25.

Rozhodnutí o zrušení alokace finančních prostředků v rozpočtu
JMK na dotační program Podpora individuálních sportovců
v JMK v roce 2021

Mgr. Grolich
(OŠ)

26.

Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v oblasti sportu

27.

Závazná přihláška na Hry X. letní olympiády dětí a mládeže ČR
2022 v Olomouckém kraji

Mgr. Grolich
(OŠ)
Mgr. Grolich
(OŠ)

28.

Informativní zpráva o činnosti Jihomoravské rozvojové
společnosti, s.r.o. za 2. čtvrtletí roku 2021

Mgr. Grolich
(ORR)

29.

Souhlas s pracovněprávním vztahem zastupitele JMK

30.

Dotace na
BRNO, z.s.

31.

Prodloužení čerpání účelově určeného příspěvku na provoz

32.

Prodloužení platnosti Koncepce prevence kriminality
v Jihomoravském kraji na období 2017-2021 do roku 2022

33.

Informace o poskytování prostředků ze státního rozpočtu
právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských
zařízení za II. čtvrtletí 2021

Mgr. Nantl, LL.M
(OŠ)

34.

Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace zřizované
Jihomoravským krajem v oblasti školství v roce 2021

Mgr. Nantl, LL.M
(OŠ)

35.

Stanovení závazného ukazatele pro Integrovanou střední školu
Hodonín, příspěvkovou organizaci pro rok 2021 na řešení
krizové situace

Mgr. Nantl, LL.M
(OŠ)

projekty

prevence

kriminality
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RATOLEST

Dubec
(OŽP)
Mgr. Nantl, LL.M
(OŠ)
Mgr. Nantl, LL.M
(OŠ)
Mgr. Nantl, LL.M
(OŠ)

36.

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková
organizace – darování přebytečného movitého majetku JCMM,
z.s.p.o.

Mgr. Nantl, LL.M
(OŠ)

37.

Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací
vykonávajících činnost škol a školských zařízení

Mgr. Nantl, LL.M
(OŠ)

38.

Dotace na podporu napoleonských vzpomínkových akcí –
Acaballado z.s. – změna smlouvy

Mgr. Lukl, MPA
(ORR)

39.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje na „Historické vlaky Oslavany 2021“

Mgr. Lukl, MPA
(ORR)

40.

Naplňování
Programu
rozvoje
Jihomoravského kraje v roce 2020

ruchu

Mgr. Lukl, MPA
(ORR)

41.

Změna využití nevyčerpaných finančních prostředků – DP
Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2021

Mgr. Lukl, MPA
(OKPP)

42.

Individuální dotace v oblasti kultury

43.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje – Ústav archeologické památkové péče
Brno, veřejná výzkumná instituce

Mgr. Lukl, MPA
(OKPP)
Mgr. Lukl, MPA
(OKPP)

44.

Individuální dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v oblasti
památkové péče v roce 2021

Mgr. Lukl, MPA
(OKPP)

45.

Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
Jihomoravského kraje v oblasti kultury

Mgr. Lukl, MPA
(OKPP)

46.

Zrušení části usnesení o poskytnutí dotací v rámci Dotačního
programu „Podpora boje proti suchu, zadržení vody v krajině
a následná péče o zeleň na území Jihomoravského kraje v roce
2021“

Ing. Zámečník
(ORR)

47.

Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci soutěže
Stavba Jihomoravského kraje 2021

Ing. Zámečník
(ORR)

48.

Statut Fondu rozvoje JMK - 7. vydání

49.

Změna dotace v rámci dotačního programu „Podpora rozvoje
cyklistiky a cyklistické dopravy v Jihomoravském kraji v roce
2021“

Ing. Zámečník
(ORR)
Ing. Zámečník
(ORR)

50.

Dotace v rámci dotačního programu „Podpora boje proti suchu,
zadržení vody v krajině a následná péče o zeleň na území
Jihomoravského kraje v roce 2021“

Ing. Zámečník
(ORR)

51.

Změny dotací v rámci dotačního programu Podpora rozvoje
venkova Jihomoravského kraje pro rok 2021

Ing. Zámečník
(ORR)
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cestovního

z

rozpočtu

52.

Změna stanov společnosti Thermal Pasohlávky a.s.

53.

Thermal Pasohlávky a.s. – příprava valné hromady

54.

Multifunkční centrum zámek Lednice, zájmové sdružení
právnických osob - zrušení

Ing. Zámečník
(ORR)
Ing. Zámečník
(ORR)
Ing. Zámečník
(ORR)

55.

Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského
kraje - obec Svinošice

Mgr. Šmerda
(OŽP)

56.

Dotace v oblasti vodního hospodářství

57.

Financování projektu Nemocnice Kyjov, příspěvkové
organizace s názvem „Rozvoj infektologického pracoviště
Nemocnice Kyjov“ z REACT-EU

Mgr. Šmerda
(OŽP)
Mgr. Šmerda
(OINV)

58.

Financování projektů z oblasti kultury – Masarykovo muzeum v
Hodoníně, příspěvková organizace – Depozitář Masarykova
muzea v Hodoníně

Mgr. Šmerda
(OINV)

59.

Závazné ukazatele pro některé
zřizované Jihomoravským krajem

organizace

Mgr. Šmerda
(OINV)

60.

Dodatky k darovacím smlouvám uzavřeným se statutárním
městem Brnem

Mgr. Šmerda
(OM)

61.

Směna nemovitých věcí s městem Veselí nad Moravou

62.

Budoucí bezúplatné nabytí částí pozemku p. č. 23/1 a stavby
autobusového zálivu v k. ú. Pravlov

Mgr. Šmerda
(OM)
Mgr. Šmerda
(OM)

63.

Budoucí bezúplatný převod kanalizace v k. ú. Ostrov u Macochy

64.

Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1970/9 v k. ú. Prušánky

65.

Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 296/3 v k. ú. Uherčice u Znojma

66.

Bezúplatné nabytí
České republiky

67.

Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Miroslav

Mgr. Šmerda
(OM)

68.

Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Bořitov

Mgr. Šmerda
(OM)

69.

Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Dyje

Mgr. Šmerda
(OM)

70.

Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Kašnice

Mgr. Šmerda
(OM)

pozemků

příspěvkové

pod

4

silnicemi

z vlastnictví

Mgr. Šmerda
(OM)
Mgr. Šmerda
(OM)
Mgr. Šmerda
(OM)
Mgr. Šmerda
(OM)

71.

Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Mouchnice

Mgr. Šmerda
(OM)

72.

Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Olbramovice u Moravského
Krumlova

Mgr. Šmerda
(OM)

73.

Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Stavěšice

Mgr. Šmerda
(OM)

74.

Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Žádovice

Mgr. Šmerda
(OM)

75.

Bezúplatný převod částí pozemků v k. ú. Tasovice nad Dyjí

76.

Bezúplatný převod pozemků a stavby přestupního terminálu
v k. ú. Bučovice

Mgr. Šmerda
(OM)
Mgr. Šmerda
(OM)

77.

Bezúplatný převod stavby „Trolejbusové měnírny Šlapanice“
a pozemků v k. ú. Šlapanice u Brna

Mgr. Šmerda
(OM)

78.

Bezúplatný převod části pozemku p. č. 503/1 v k. ú. Čejč

79.

Bezúplatný převod částí pozemku p. č. 1811/1 v k. ú. Bořitov

80.

Bezúplatný převod částí pozemku p. č. 1684/1 v k. ú. Stavěšice

81.

Bezúplatný převod částí pozemku p. č. 3426/1 v k. ú. Rohatec

82.

Bezúplatný převod částí pozemků v k. ú. Olbramovice
u Moravského Krumlova

Mgr. Šmerda
(OM)
Mgr. Šmerda
(OM)
Mgr. Šmerda
(OM)
Mgr. Šmerda
(OM)
Mgr. Šmerda
(OM)

83.

Bezúplatný převod pozemku p. č. 3227/5 a částí pozemku
p. č. 350/1 v k. ú Prušánky

Mgr. Šmerda
(OM)

84.

Bezúplatný převod pozemku p. č. 787/3 v k. ú. Dobšice u Znojma
a obci Dobšice

Mgr. Šmerda
(OM)

85.

Bezúplatný převod pozemku p. č. 352/5 v k. ú. Židlochovice

86.

Bezúplatný převod pozemku p. č. 3191/13 v k. ú. Poštorná

87.

Bezúplatný převod pozemku p. č. 3191/22 v k. ú. Poštorná

88.

Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Bantice

89.

Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Dyje

90.

Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Kašnice

91.

Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Mouchnice

92.

Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Poštorná

Mgr. Šmerda
(OM)
Mgr. Šmerda
(OM)
Mgr. Šmerda
(OM)
Mgr. Šmerda
(OM)
Mgr. Šmerda
(OM)
Mgr. Šmerda
(OM)
Mgr. Šmerda
(OM)
Mgr. Šmerda
(OM)
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93.

Úplatné nabytí pozemků
Jihomoravského kraje

pod

silnicemi

ve

vlastnictví

94.

Úplatné nabytí pozemků v k. ú. Veselí nad Moravou

95.

Úplatné nabytí pozemků v k. ú. Blučina

96.

Úplatné nabytí pozemků v k. ú. Tišnov

97.

Schválení stanov společnosti KORDIS JMK, a.s.

98.

Příspěvek obcí do Fondu IDS na standard dopravní obslužnosti
pro rok 2022 a roky následující

99.

Převod finančních prostředků z rozpočtu JMK do Fondu IDS

Mgr. Šmerda
(OM)
Mgr. Šmerda
(OM)
Mgr. Šmerda
(OM)
Mgr. Šmerda
(OM)
Ing. Crha
(OD)
Ing. Crha
(OD)

100. SÚS JMK - změna závazného ukazatele na rok 2021 - projekty
financované z programů EU

Ing. Crha
(OD)
Ing. Crha
(OD)

101. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí finančních prostředků
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021

Ing. Crha
(OD)

102. SÚS JMK – změna závazného ukazatele na rok 2021 – zvýšení
příspěvku na provoz a převod do Investičního fondu

Ing. Crha
(OD)

103. Dotace v sociální oblasti
104. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace - Hnutí humanitární
pomoci

Bc. Leitnerová
(OSV)
Bc. Leitnerová
(OSV)

105. Zřízení Domova pro seniory Hustopeče, příspěvkové organizace
a stanovení závazného ukazatele pro Domov pro seniory
Hustopeče, příspěvkovou organizaci

Bc. Leitnerová
(OSV)

106. Závazné ukazatele pro některé příspěvkové organizace v oblasti
sociálních služeb zřizované Jihomoravským krajem na rok 2021

Bc. Leitnerová
(OSV)

107. Dotace obcím na zpracování územních plánů – prodloužení
termínu dokončení projektu

Mgr. Maleček
(OÚPSŘ)

108. Žádost o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně
vystaveného v rámci projektu SoMoPro 3

Ing. Hlavenka
(ORR)

109. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací
platbě za jeho výkon s Regionální rozvojovou agenturou jižní
Moravy, zájmovým sdružením právnických osob

Ing. Hlavenka
(ORR)

110. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací
platbě za jeho výkon s Jihomoravským inovačním centrem,
zájmovým sdružením právnických osob

Ing. Hlavenka
(ORR)
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111. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje na realizaci projektu: „#buďjamák“

Ing. Hlavenka
(ORR)

112. Smlouva
o
poskytnutí
dotace
z
rozpočtu
JMK
na spolufinancování projektu „Investice do rozvoje sdílené
inovační infrastruktury centra INTEMAC v období od 1. ledna
2021 do 30. června 2023“

Ing. Hlavenka
(ORR)

113. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací
platbě za jeho výkon s Intemac Solutions, s.r.o.

Ing. Hlavenka
(ORR)

116. Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví – stanovení
závazných ukazatelů na rok 2021

Ing. Hlavenka
(ORR)
Ing. Hlavenka
(ORR)
Mgr. Kasala, MBA
(OZ)

117. Dotace na podporu a rozvoj organizace zajišťující veřejně
prospěšnou činnost v oblasti zdravotnictví pro rok 2021

Mgr. Kasala, MBA
(OZ)

114. Navýšení členského příspěvku JCMM, z. s. p. o.
115. Dotace na projekt: „Brno Creative Days 2021“

Informativní zprávy
Dotazy, podněty a připomínky
Politická diskuse

Mgr. Jan Grolich v. r.
hejtman Jihomoravského kraje
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