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Jihomoravský kraj
Odbor kancelář hejtmana
Oddělení organizační


Dotčené odbory KrÚ JMK
zde
V Brně dne 23. 9. 2016
interní sdělení bez č. j.
vyřizuje: Lipovský/8855


Informace o výsledcích projednávání materiálů Zastupitelstvem Jihomoravského kraje
Vážená paní vedoucí, vážený pane vedoucí,
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém 28. zasedání konaném dne 22. 9. 2016 projednalo materiály předložené ke schválení s následujícím výsledkem (jedná se o znění, které však ještě nebylo ověřeno ověřovateli zápisu):

Červeně jsou zvýrazněny změny či doplnění. 

Tento dokument obsahuje osobní údaje, na které se vztahuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Proto je nutné o skutečnostech, které souvisí s osobními údaji zachovávat mlčenlivost. Osoby, které budou s tímto dokumentem seznámeny, přebírají za ochranu osobních údajů odpovědnost.

Hlasování je vždy uváděno v pořadí pro – proti – zdržel se.


Bod č. 1
Zahájení

Usnesení č. 2758/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 28. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje Ing. Miluši Mackovou, Ing. Pavla Březu, Romana Vykoukala, Mgr. Vladimíra Šmerdu a Mgr. Tomáše Třetinu.
Hlasování č. 1:	53 – 0 – 2


Usnesení č. 2759/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje
 
schvaluje následující program 28. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje:

	Zahájení
	Kontrola plnění úkolů z minulých zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje 

Zpráva o činnosti Rady Jihomoravského kraje
Zpráva o činnosti výboru finančního 
Zpráva o činnosti výboru kontrolního
Zpráva o činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 
Zpráva o činnosti výboru pro regionální rozvoj
Zpráva o činnosti výboru pro územní plánování a dopravu
Zpráva o činnosti výboru pro meziregionální vztahy
Zpráva o činnosti Rady pro národnostní menšiny
Zpráva o činnosti Zastoupení Jihomoravského kraje při Evropské unii
Zrušení Rady pro národnostní menšiny Jihomoravského kraje
Volba přísedících Krajského soudu v Brně
Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
Dotace společnosti Česká olympijská a.s.
Dotace v rámci dotačního programu Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže v Jihomoravském kraji v roce 2016
Dotace na pomoc obcím
Dar Hasičskému záchrannému sboru Jihomoravského kraje
Bezúplatný převod 2 ks nákladních automobilů s příslušenstvím včetně postoupení práv a povinností z kupní smlouvy
Rozpočtová opatření provedená Radou Jihomoravského kraje do 28. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje
Informace o vývoji rozpočtu JMK za 1. pololetí 2016
Analýza zdrojů a požadavků na financování projektů EU v roce 2016
Informace o poskytování prostředků ze státního rozpočtu právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení ve II. čtvrtletí 2016
Závazné ukazatele příspěvkových organizací Jihomoravského kraje v oblasti školství 
na rok 2016
	Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol 
a školských zařízení
Agrostav Svitavy, a.s. – nucený přechod akcií na hlavního akcionáře
	Dotace Sdružení Petrov, z.s.

Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace – stanovení závazného ukazatele na rok 2016
Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace – stanovení závazného ukazatele na rok 2016
Stanovení a změna závazného ukazatele některým příspěvkovým organizacím v oblasti sociálních služeb
Aktualizace Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji 
pro rok 2017
Vyhlášení řízení o přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2017 
v oblasti podpory poskytování sociálních služeb z prostředků Jihomoravského kraje 
v souladu s ustanovením § 105 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Vyhlášení řízení o přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2017 
v oblasti podpory poskytování sociálních služeb v souladu s ustanovením § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace – Město Břeclav
Finanční podpora v oblasti sociální a rodinné politiky
Cena Jihomoravského kraje
Smlouva o zajištění stabilního financování regionální železniční osobní dopravy
SÚS JMK - projekty s finanční podporou EU v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 1.1: Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T
Budoucí bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 1193 v k.ú. Bílovice nad Svitavou
Bezúplatné nabytí id. 5/8 pozemku p.č. 5693/8 v k.ú. Znojmo-město
Bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 47/1 v k.ú. Předklášteří
Bezúplatné nabytí částí pozemků v k.ú. Tetčice
Bezúplatné nabytí částí pozemků v k.ú. Vísky u Letovic
Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1395/2 v k.ú. Podhradí nad Dyjí
Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 975 v k.ú. Přibyslavice u Velké Bíteše
Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1609/18 v k.ú. Jedovnice
Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1609/19 v k.ú. Jedovnice
	Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Jedovnice
Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Znojmo-město
Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Bučovice
Bezúplatné nabytí pozemků pod silnicemi z vlastnictví České republiky
	Bezúplatné nabytí staveb mostů v k.ú. Hostim – nový název
	Bezúplatný převod části pozemku p.č. 111 v k.ú. Starovice
	Bezúplatný převod části pozemku p.č. 4408/48 v k.ú. Znojmo-město
	Bezúplatný převod částí pozemku p.č. 4852/1 v k.ú. Čejkovice
	Bezúplatný převod částí pozemků v k.ú. Hrušky u Brna

Bezúplatný převod částí pozemků v k.ú. Vísky u Letovic
Bezúplatný převod pozemku p.č. 1734/12 s budovou bez čp/če v k.ú. Lednice 
na Moravě
Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Vícemilice a v k.ú. Bučovice
Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Velké Bílovice
Úplatné nabytí id. 3/8 pozemku p.č. 5693/8 v k.ú. Znojmo-město
Úplatné nabytí částí pozemků v k.ú. Újezd nad Rokytnou
Úplatné nabytí pozemku p.č. 2812/165 v k.ú. Šlapanice u Brna
Úplatné nabytí pozemku p.č. 278 s budovou bez čp/če v k.ú. Strážnice na Moravě
Úplatné nabytí pozemků v k.ú. Housko, k.ú. Rakvice, k.ú. Úsobrno, k.ú. Vnorovy 
a k.ú. Židenice
Úplatné nabytí pozemků v k.ú. Medlice, k.ú. Jamolice, k.ú. Spešov, k.ú. Přeskače 
a k.ú. Komín
Úplatné nabytí pozemků v k.ú. Mikulovice u Znojma, v k.ú. Horní Dunajovice 
a v k.ú. Tetčice
Úplatné nabytí pozemků v k.ú. Vratěnín, v k.ú. Mešovice, v k.ú. Velké Němčice 
a v k.ú. Lipovec u Blanska
Úplatné nabytí pozemků v k.ú. Čejkovice a v k.ú. Rakvice
Úplatný převod části pozemku p.č. 2347/6 v k.ú. Rosice u Brna
Úplatný převod pozemku p.č. 1764/6 v k.ú. Horní Heršpice
Úplatný převod pozemku p.č. 1612/1 s budovou bez čp/če v k.ú. Jedovnice
Úplatný převod pozemku s budovou v k.ú. Trnitá
Úplatný převod pozemku s budovou a pozemků v k.ú. Makov
Úplatný převod pozemků v k.ú. Karolín
Závazné ukazatele pro některé příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem
Odvody investičních zdrojů – změna závazných ukazatelů některým příspěvkovým organizacím v oblasti školství zřizovaným Jihomoravským krajem
Strategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje 2016-2025
Dar Mendelově univerzitě v Brně
Dotace Akademickému centru studentských aktivit
Dotace Jihomoravskému centru pro mezinárodní mobilitu
Dotace BEVE, spol. s r. o.
Dotace na přípravu a realizaci soutěže „Stavba Jihomoravského kraje 2016“
Dotace v rámci dotačního programu „Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v Jihomoravském kraji v roce 2016“
Dodatek č. 1 ke smlouvě o  poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje – svazek obcí Obce pro Baťův kanál
Dodatek č. 1 ke smlouvě o  poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje 
– Mikroregion Hodonínsko - dobrovolný svazek obcí
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje – obec Dolní Věstonice
Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje – obec Vavřinec
Změny ve smlouvách o poskytnutí dotace v rámci programů SoMoPro II 
a SoMoPro 3
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon pro JIC
Převzetí ručitelského závazku za závazky Centrály cestovního ruchu – Jižní Morava
Projektový záměr „Poznejte přírodní a kulturní dědictví příhraničního regionu v poldru Soutok a podél řeky Moravy“
Projekt „Lávka přes řeku Moravu včetně přístupové komunikace v archeologickém parku Mikulčice – Kopčany“ – změna
Změna projektu „Páteřní poutní stezka sv. Cyrila a Metoděje v moravskoslovenském příhraničí“
Změny Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
Dotace v oblasti vodního hospodářství
	Dotace na hospodaření v lesích
Změny dotací v rámci dotačního programu „Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje“ pro rok 2016
Dary obcím oceněným v rámci krajského kola soutěže Vesnice roku 2016 
v Programu obnovy venkova
Odpověď České golfové federaci
Dotace Cisterciáckému opatství Porta coeli
Dotace Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci
	Dotace Slováckému krúžku "Charvatčané", z.s.

Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v oblasti památkové péče
Změna účelu použití finančních prostředků v Investičním fondu JMK
Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace – stanovení závazného ukazatele
Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace – změna  závazného ukazatele
Informativní zprávy
	Finanční podpora poskytovatelům sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2016 – dofinancování dle § 101a zákona o sociálních službách
	Finanční podpora poskytovatelům sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2016 – dofinancování dle § 105 zákona o sociálních službách

Stanovení závazného ukazatele příspěvkovým organizacím v oblasti sociálních služeb
	SÚS JMK - změna závazného ukazatele na rok 2016
Dodatek č. 2 k darovací smlouvě č. AC 005125/10/OM uzavíraný s městem Hustopeče
	Závazné ukazatele pro některé  příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem II
	Závazek spolufinancování projektu EU „I-CULT“ – změna
	Memorandum o spolupráci při přípravě a realizaci projektu „Janáčkova kulturního centra“
	Zpráva o činnosti Rady hospodářské a sociální dohody Jihomoravského kraje 
za I. pololetí 2016
Smlouva o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu na požární techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí JSDH měst a obcí na období 2013 – 2016 – město Tišnov
Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje II
Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje II
Dotace na podporu projektů realizovaných v rámci dotačního programu MŠMT Podpora materiálně technické základny sportu
Informace o řešení situace vzniklé sesuvy půdy v Dolních Věstonicích
Humanitární pomoc zemětřesením zasažené Itálii
Závazné ukazatele příspěvkových organizací Jihomoravského kraje v oblasti školství 
na rok 2016 II
Dotace společnosti Ruka pro život, o.p.s.
	Závazné ukazatele pro některé  příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem III

Informativní zprávy
Dotazy, podněty a připomínky
Politická diskuse
Hlasování č. 2:	53 – 0 – 2


Informativní zprávy

Usnesení č. 2760/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 35 odst. 1 a § 87 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

bere na vědomí Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti provedené 
u Jihomoravského kraje na základě ustanovení § 86 a násl. zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s výsledkem, že při kontrole nebylo shledáno porušení zákona.
Hlasování č. 3:	53 – 0 – 2



Bod č. 2
Kontrola plnění úkolů z minulých zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje

Usnesení č. 2761/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 35 odst. 1 zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

bere na vědomí zprávu o kontrole plnění úkolů uložených na minulých zasedáních Zastupitelstva Jihomoravského kraje.


Bod č. 3
	Zpráva o činnosti Rady Jihomoravského kraje

Usnesení č. 2762/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 58 odst. 4 zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

bere na vědomí zprávu o činnosti Rady Jihomoravského kraje za období od 22. 6. 2016 
do 21. 9. 2016.


Bod č. 4
Zpráva o činnosti výboru finančního  

Usnesení č. 2763/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

bere na vědomí zprávu o činnosti výboru finančního.


Bod č. 5
Zpráva o činnosti výboru kontrolního

Usnesení č. 2764/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

bere na vědomí zprávu o činnosti výboru kontrolního.


Bod č. 6
Zpráva o činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

Usnesení č. 2765/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

bere na vědomí zprávu o činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost.


Bod č. 7
Zpráva o činnosti výboru pro regionální rozvoj

Usnesení č. 2766/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

bere na vědomí zprávu o činnosti výboru pro regionální rozvoj.


Bod č. 8
Zpráva o činnosti výboru pro územní plánování a dopravu

Usnesení č. 2767/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

bere na vědomí zprávu o činnosti výboru pro územní plánování a dopravu.


Bod č. 9
Zpráva o činnosti výboru pro meziregionální vztahy

Usnesení č. 2768/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

bere na vědomí zprávu o činnosti výboru pro meziregionální vztahy.


Bod č. 10
Zpráva o činnosti Rady pro národnostní menšiny

Usnesení č. 2769/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

bere na vědomí, že Rada pro národnostní menšiny Jihomoravského kraje 
od 23. května 2016 nezasedala.


Bod č. 11
Zpráva o činnosti Zastoupení Jihomoravského kraje při Evropské unii

Usnesení č. 2770/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 35 odst. 1 zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské řízení), ve znění pozdějších předpisů,

bere na vědomí Zprávu o činnosti Zastoupení Jihomoravského kraje při Evropské unii za měsíce červenec, srpen a září 2016 (příloha č. 1 materiálu).
Hlasování č. 4:	52 – 0 – 3


Bod č. 12
Zrušení Rady pro národnostní menšiny Jihomoravského kraje

Usnesení č. 2771/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

a) ruší Radu pro národnostní menšiny Jihomoravského kraje k poslednímu dni aktuálního funkčního období Zastupitelstva Jihomoravského kraje,

b) ruší směrnici 31/INA-VOK Statut Rady pro národnostní menšiny Jihomoravského kraje k poslednímu dni aktuálního funkčního období Zastupitelstva Jihomoravského kraje.
Hlasování č. 5:	56 – 0 – 0


Bod č. 13
Volba přísedících Krajského soudu v Brně

Usnesení č. 2772/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s čl. 11 odst. 7 Jednacího řádu Zastupitelstva Jihomoravského kraje

schvaluje způsob volby přísedících ke Krajskému soudu v Brně na dobu 4 let veřejným hlasováním.
Hlasování č. 6:	54 – 0 – 1


Usnesení č. 2773/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s § 35 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., 
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 64 odst. 2 a § 98 zákona 
č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů,

volí na dobu 4 let do funkce přísedících Krajského soudu v Brně kandidáty uvedené 
v příloze č. … zápisu (příloha č. 1 materiálu).
Hlasování č. 7:	53 – 0 – 2



Bod č. 14
Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje

Usnesení č. 2774/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 037402/16/OKH, která byla uzavřena s obcí Lovčičky, se sídlem Lovčičky 148, 683 54 Otnice, IČ: 00291994, jehož předmětem je změna druhu a účelu dotace; návrh Dodatku č. 1 tvoří přílohu č. … zápisu (příloha č. 1 materiálu),

schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 036363/16/OKH, která byla uzavřena s obcí Lhota u Olešnice, se sídlem Lhota u Olešnice 36, 679 74 Olešnice, IČ: 00636738, jehož předmětem je změna druhu dotace; návrh Dodatku č. 1 tvoří přílohu č. … zápisu (příloha č. 2 materiálu),

schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 037026/16/OKH, která byla uzavřena s obcí Vevčice, se sídlem Vevčice 10, 671 53 Jevišovice, IČ: 00637084, jehož předmětem je změna druhu dotace; návrh Dodatku č. 1 tvoří přílohu č. … zápisu (příloha č. 3 materiálu),	

schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 036450/16/OKH, která byla uzavřena se statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-sever, se sídlem Bratislavská 251/70, 602 00 Brno, IČ: 44992785, jehož předmětem je změna termínu čerpání a vypořádání dotace; návrh Dodatku č. 1 tvoří přílohu č. … zápisu (příloha č. 4 materiálu)	,

schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 036628/16/OKH, která byla uzavřena s městem Velké Pavlovice, se sídlem Náměstí 9. Května 700/40, 691 06 Velké Pavlovice, IČ: 00283703, jehož předmětem je změna termínu čerpání a vypořádání dotace; návrh Dodatku č. 1 tvoří přílohu č. … zápisu (příloha č. 5 materiálu),

schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 036642/16/OKH, která byla uzavřena s obcí Kobylí, se sídlem Kobylí 459, 691 10 Kobylí, IČ: 00283266, jehož předmětem je změna termínu čerpání a vypořádání dotace; návrh Dodatku č. 1 tvoří přílohu č. … zápisu (příloha č. 6 materiálu),

schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 039588/16/OKH, která byla uzavřena s obcí Kobeřice u Brna, se sídlem Dolní 54, 684 01 Kobeřice u Brna, IČ: 00368717, jehož předmětem je změna druhu a účelu dotace a změna podmínek použití dotace, práv a povinností příjemce; návrh Dodatku č. 1 tvoří přílohu č. … zápisu (příloha č. 7 materiálu),	

schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 035481/16/OKH, která byla uzavřena s obcí Lovčice, se sídlem Lovčice 118, 696 39 Lovčice, IČ: 00285072, jehož předmětem je změna druhu a účelu dotace a změna podmínek použití dotace, práv a povinností příjemce; návrh Dodatku č. 1 tvoří přílohu č. … zápisu (příloha č. 8 materiálu),

schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 039698/16/OKH, která byla uzavřena s obcí Mokrá-Horákov, se sídlem Mokrá 207, 664 04 Mokrá-Horákov, IČ: 00282111, jehož předmětem je změna druhu dotace, změna podmínek použití dotace, práv a povinností příjemce a změna termínu čerpání a vypořádání dotace; návrh Dodatku č. 1 tvoří přílohu č. … zápisu (příloha č. 9 materiálu),

schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 037198/16/OKH, která byla uzavřena s městysem Brankovice, se sídlem Náměstí 101, 683 33 Brankovice, IČ: 00291668, jehož předmětem je změna termínu čerpání a vypořádání dotace; návrh Dodatku č. 1 tvoří přílohu č. … zápisu (příloha 
č. 10 materiálu),

schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 036620/16/OKH, která byla uzavřena s obcí Žďárec, se sídlem Žďárec 42, 594 56 Žďárec, IČ: 00295833, jehož předmětem je změna druhu a účelu dotace 
a změna podmínek použití dotace, práv a povinností příjemce; návrh Dodatku č. 1 tvoří přílohu č. … zápisu (příloha č. 11 materiálu),

schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 036613/16/OKH, která byla uzavřena s obcí Dětkovice, se sídlem Dětkovice 76, 683 23 Ivanovice na Hané, IČ: 00369721, jehož předmětem je změna termínu čerpání a vypořádání dotace; návrh Dodatku č. 1 tvoří přílohu č. … zápisu (příloha č. 12 materiálu),

schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 035486/16/OKH, která byla uzavřena s obcí Prace, se sídlem Ponětovská 129, 664 58 Prace, IČ: 00599247, jehož předmětem je změna účelu dotace
a termínu čerpání a vypořádání dotace; návrh Dodatku č. 1 tvoří přílohu č. … zápisu (příloha č. 13 materiálu).


Bod č. 15
Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje

Usnesení č. 2775/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. i), § 36 
odst. 1 písm. b), c) a d) a § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

schvaluje převod příjmů Investičního fondu Jihomoravského kraje z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí plněných nad rámec upraveného rozpočtu do rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2016 ve výši 2 080 000 Kč na poskytnutí dotací dle přílohy 
č. … zápisu (příloha č. 1 materiálu),

schvaluje převod finančních prostředků z Rezervního fondu Jihomoravského kraje, akce Rezerva k financování mimořádných potřeb kraje v případě ekologických 
či přírodních katastrof ve výši 600 000 Kč do rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2016 
za účelem financování dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2016 dle přílohy č. … zápisu (příloha č. 1 materiálu),

schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2016 subjektům na účely, ve výších, v termínech čerpání a vyúčtování uvedených v přílohách č. … zápisu (přílohy č. 1 a 2 materiálu), za podmínek uvedených ve vzoru smlouvy o poskytnutí dotace, který tvoří přílohu č. … zápisu (příloha č. 3 materiálu),

schvaluje poskytnutí daru z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2016 Konfederaci politických vězňů České republiky, se sídlem Škrétova 44/6, Vinohrady, 120 00 Praha, IČ: 00417581, na projekt „Zdravotnické potřeby, pomůcky a léky pro politické vězně 
a jejich rodinné příslušníky sdružené v pobočce č. 75 – Vyškov, organizace pobočky 
a společná setkání“, ve výši 190 000 Kč, za podmínek uvedených v návrhu darovací smlouvy, který tvoří přílohu č. … zápisu (příloha č. 4 materiálu),

schvaluje poskytnutí daru z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2016 nadačnímu fondu s názvem "Nadační fond jihomoravských olympioniků", se sídlem 
Bellova 1, 623 00 Brno-Kohoutovice, IČ: 28316797, na sociální příspěvky sportovcům - bývalým reprezentantům, na zdravotní a rehabilitační péči, léky, aktivní použití sportovišť, nákup sportovních potřeb apod., ve výši 450 000 Kč, za podmínek uvedených v návrhu darovací smlouvy, který tvoří přílohu č. … zápisu (příloha č. 5 materiálu).


Bod č. 16
Dotace společnosti Česká olympijská a.s.

Usnesení č. 2776/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 písm. c) zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2016 společnosti Česká olympijská a.s., se sídlem Praha 10, Benešovská 6, PSČ 101 00, 
IČ: 25268708, na projekt „Česko sportuje - Sazka Olympijský víceboj a OVOV (Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů) - financování aktivit v rámci Jihomoravského kraje“ 
ve výši 750 000 Kč, v termínu čerpání do 31. 12. 2016 a termínu vypořádání do 15. 1. 2017, za podmínek uvedených v návrhu smlouvy o poskytnutí dotace, který tvoří přílohu č. … zápisu (příloha č. 1 materiálu).


Bod č. 17
Dotace v rámci dotačního programu Podpora sportovní činnosti dětí 
a mládeže v Jihomoravském kraji v roce 2016

Usnesení č. 2777/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 35 odst. 1 a odst. 2 písm. i) a § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

schvaluje navýšení rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2016 pro dotační program Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže v Jihomoravském kraji v roce 2016  
o částku 333 727,00 Kč, použitím nedočerpaných finančních prostředků z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2016 z akce „Podpora sportovců při přípravě na LOH“,

si vyhrazuje pravomoc rozhodnout o schválení poskytnutí dotací, vyřazení žadatelů a neschválení poskytnutí dotací žadatelům z rozpočtu Jihomoravského kraje 
pro rok 2016 v rámci dotačního programu Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže v Jihomoravském kraji v roce 2016,

schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2016 
v rámci dotačního programu Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže v Jihomoravském kraji v roce 2016 žadatelům působícím v oblasti tělovýchovy a sportu, na účely, 
ve výších, v termínech čerpání a vyúčtování uvedených v příloze č. … zápisu (příloha č. 1 materiálu) za podmínek uvedených ve vzoru smlouvy o poskytnutí dotace, který tvoří přílohu č. … zápisu (příloha č. 2 materiálu),

vyřazuje žadatele, kteří podali žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2016 v rámci dotačního programu Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže v Jihomoravském kraji v roce 2016, z důvodů dle přílohy č. … zápisu (příloha č. 3 materiálu),

neschvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2016 
v rámci dotačního programu Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže v Jihomoravském kraji v roce 2016 z důvodu souběhu nízkého počtu bodů a vyčerpání finančních prostředků dotačního programu žadatelům dle přílohy č. … zápisu (příloha č. 4 materiálu).


Bod č. 18
Dotace na pomoc obcím

Usnesení č. 2778/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2016 obci Kozojídky, IČ: 00488861, se sídlem Kozojídky 100, 696 63 Hroznová Lhota, na projekt „Rozšíření dopravní a technické infrastruktury v obci Kozojídky“ ve výši 2 000 000,- Kč, za podmínek uvedených v návrhu smlouvy o poskytnutí dotace, který tvoří přílohu č. … zápisu (příloha č. 2 materiálu),

schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2016 dobrovolnému svazku obcí "Mikroregion Bílý potok" – svazek obcí Lažánky, Maršov, Braníškov, Svatoslav, IČ: 70865108, se sídlem Lažánky 14, 664 71 Lažánky, na projekt „Oprava místní komunikace Maršov – Šmelcovna“ ve  výši 1 000 000,‑ Kč, za podmínek uvedených v návrhu smlouvy o poskytnutí dotace, který tvoří přílohu č. … zápisu (příloha č. 3 materiálu),

schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2016 obci Březina, IČ: 00280020, se sídlem Březina 24, 679 05 Křtiny, na projekt „Rekonstrukce zatrubnění Ochozského potoka“ ve výši 1 000 000,- Kč, za podmínek uvedených v návrhu smlouvy o poskytnutí dotace, který tvoří přílohu č. … zápisu (příloha č. 4 materiálu),

schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2016 městysu Jedovnice, IČ: 00280283, se sídlem Havlíčkovo náměstí 71, 679 06 Jedovnice, 
na projekt „Oprava opěrné zdi u komunikace č. 739“ ve výši 3 000 000,- Kč, za podmínek uvedených v návrhu smlouvy o poskytnutí dotace, který tvoří přílohu č. … zápisu (příloha č. 5 materiálu),

schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2016 obci Kobylí, IČ: 00283266, se sídlem Kobylí 459, 691 10 Kobylí, na projekt „Oprava havarijního stavu opěrné zídky a příjezdové komunikace v Kobylí“ ve  výši 1 500 000,‑ Kč, za podmínek uvedených v návrhu smlouvy o poskytnutí dotace, který tvoří přílohu č. … zápisu (příloha č. 6 materiálu).
Hlasování č. 8:	53 – 0 – 1


Bod č. 19
Dar Hasičskému záchrannému sboru Jihomoravského kraje

Usnesení č. 2779/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

schvaluje poskytnutí daru z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2016 České republice - Hasičskému záchrannému sboru Jihomoravského kraje, se sídlem Zubatého 685/1, 614 00 Brno, IČ: 70884099, na pořízení projektové dokumentace a přístavbu budovy požární stanice Hodonín, ve výši 5 000 000 Kč, za podmínek uvedených v návrhu darovací smlouvy, který tvoří přílohu č. … zápisu (příloha č. 1 materiálu), a za podmínky spolufinancování uvedené akce ze strany města Hodonín ve výši 5 000 000 Kč.


Bod č. 20
Bezúplatný převod 2 ks nákladních automobilů s příslušenstvím včetně postoupení práv a povinností z kupní smlouvy

Usnesení č. 2780/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 35 odst. 1 a § 36 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

a) schvaluje darování 2 ks nákladních automobilů Tatra Terrno, 1 T 815 – 2 6x6 sklápěč, VIN: TNU231R25GK047729 a VIN: TNU231R25GK047730, z vlastnictví Jihomoravského kraje do vlastnictví České republiky – Záchranného útvaru HZS ČR, 
IČ 751 52 304, se sídlem Opavská 771/29, 748 01 Hlučín, za podmínek darovací smlouvy 
a smlouvy o postoupení práv a povinností, jejíž návrh tvoří přílohu č. …… zápisu (příloha 
č. 1 materiálu);

b) schvaluje postoupení práv a povinností z kupní smlouvy uzavřené dne 22. 3. 2016 mezi Jihomoravským krajem a obchodní společností KMH servis s.r.o., IČ 258 39 535, 
se sídlem Václavovická 1566, 739 34 Šenov, na Českou republiku – Záchranný útvar HZS ČR, IČ 751 52 304, se sídlem Opavská 771/29, 748 01 Hlučín, za podmínek darovací smlouvy a smlouvy o postoupení práv a povinností, jejíž návrh tvoří přílohu č. …… zápisu (příloha č. 1 materiálu);

c) schvaluje oznámení o postoupení práv a povinností, které bude zasláno obchodní společnosti KMH servis s.r.o., IČ 258 39 535, se sídlem Václavovická 1566, 739 34 Šenov, 
a jehož text je přílohou č. …… zápisu (příloha č. 2 materiálu).
Hlasování č. 9:	54 – 0 – 2


Bod č. 21
Rozpočtová opatření provedená Radou Jihomoravského kraje 
do 28. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje

Usnesení č. 2781/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na základě ustanovení § 35 odst. 2 písm. i) zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

bere na vědomí rozpočtová opatření na rok 2016 provedená Radou Jihomoravského kraje v období od 23. 6. 2016 do 22. 9. 2016 dle přílohy č.	                    zápisu (příloha č. 1 materiálu).


Bod č. 22
Informace o vývoji rozpočtu JMK za 1. pololetí 2016

Usnesení č. 2782/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ust. § 35 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

bere na vědomí informaci o vývoji rozpočtu Jihomoravského kraje za 1. pololetí 2016 dle přílohy č.	 zápisu (příloha č. 1 materiálu).


Bod č. 23
Analýza zdrojů a požadavků na financování projektů EU v roce 2016

Usnesení č. 2783/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s § 35 odst. 2 písm. i) zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

bere na vědomí výsledky analýzy zdrojů a požadavků na financování projektů EU v roce 2016 dle přílohy č.         zápisu (příloha č. 1 tohoto materiálu).
Hlasování č. 10:	55 – 0 – 1


Bod č. 24
Informace o poskytování prostředků ze státního rozpočtu právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení ve II. čtvrtletí 2016

Usnesení č. 2784/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s § 161 odst. 7 a § 163 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

b e r e  n a  v ě d o m í  přehled výše zaslaných finančních prostředků ze státního rozpočtu právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení za 2. čtvrtletí 2016 
dle přílohy č.   zápisu (příloha č. 1 materiálu).


Bod č. 25
Závazné ukazatele příspěvkových organizací Jihomoravského kraje 
v oblasti školství na rok 2016

Usnesení č. 2785/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 12 odst. 2 písm. b) a § 28 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,

a) schvaluje změny závazných ukazatelů – příspěvků na provoz bez účelového určení 
pro příspěvkové organizace v oblasti školství zřízené Jihomoravským krajem na rok 2016 
dle přílohy č. … zápisu (příloha č. 1a materiálu),

b) schvaluje změny závazných ukazatelů – příspěvků na provoz účelově určených 
pro příspěvkové organizace v oblasti školství zřízené Jihomoravským krajem na rok 2016 
dle přílohy č. … zápisu (příloha č. 1b materiálu),

c) stanovuje závazné ukazatele – příspěvky na provoz účelově určené pro příspěvkové organizace v oblasti školství zřízené Jihomoravským krajem na rok 2016 dle přílohy č. … zápisu (příloha č. 1c materiálu).


Bod č. 26
Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení

Usnesení č. 2786/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 27 zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,

schvaluje dodatek č. 2 ke zřizovací listině Domu dětí a mládeže Brno, Helceletova, příspěvkové organizace, jehož předmětem je aktualizace výčtu nemovitého majetku předaného příspěvkové organizaci k hospodaření a který tvoří přílohu č. … zápisu (příloha 
č. 1 materiálu);

schvaluje dodatek č. 1 ke zřizovací listině Integrované střední školy Hodonín, příspěvkové organizace, jehož předmětem je předání nemovitého majetku k hospodaření příspěvkové organizaci a aktualizace výčtu nemovitého majetku předaného příspěvkové organizaci k hospodaření a který tvoří přílohu č. … zápisu (příloha č. 2 materiálu);

schvaluje dodatek č. 1 ke zřizovací listině Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Hustopeče, příspěvkové organizace, jehož předmětem je vynětí nemovitého majetku z hospodaření příspěvkové organizace a který tvoří přílohu č. … zápisu (příloha č. 3 materiálu);

schvaluje dodatek č. 1 ke zřizovací listině Letokruhu - střediska volného času Letovice, příspěvkové organizace, jehož předmětem je změna sídla příspěvkové organizace 
a rozšíření povolených okruhů doplňkové činnosti a který tvoří přílohu č. … zápisu (příloha 
č. 4 materiálu);

schvaluje dodatek č. 1 ke zřizovací listině Základní umělecké školy se zaměřením na církevní hudbu Brno, příspěvkové organizace, jehož předmětem je změna názvu příspěvkové organizace a který tvoří přílohu č. … zápisu (příloha č. 5 materiálu).


Bod č. 27
Agrostav Svitavy, a.s. – nucený přechod akcií na hlavního akcionáře

Usnesení č. 2787/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s § 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

bere na vědomí  rozhodnutí valné hromady obchodní společnosti Agrostav 
Svitavy, a.s., IČ 47452757, se sídlem Průmyslová 1902/3, Předměstí, 568 02 Svitavy, 
o přechodu všech ostatních akcií společnosti na hlavního akcionáře podle § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), 
a skutečnosti s tímto rozhodnutím související popsané v notářském zápisu NZ 224/2016 
ze dne 29.07.2016 sepsaném JUDr. Josefem Látem, notářem se sídlem v Pardubicích; notářský zápis NZ 224/2016 ze dne 29.07.2016 tvoří přílohu č. …… zápisu (příloha č. 1 materiálu).


Bod č. 28
Dotace Sdružení Petrov, z.s.

Usnesení č. 2788/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 písm. c) zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

a) vyřazuje žadatele Sdružení Petrov, z.s., se sídlem Petrov 272/5, 602 00 Brno, 
IČ 48515221, který podal žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje 
pro rok 2016 v rámci Dotačního programu na činnost národnostních menšin pro rok 2016, 
z důvodu nesplnění formálních náležitostí dotačního programu (opožděná žádost),

b) schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2016 žadateli Sdružení Petrov, z.s., se sídlem Petrov 272/5, 602 00 Brno, IČ 48515221, ve výši 100 000,- Kč na realizaci projektu „Vzdělávací aktivity – doučování v Dětském domě Zábrdovice“ na základě a za podmínek stanovených v návrhu smlouvy o poskytnutí dotace, který tvoří přílohu č. … zápisu (příloha č. 2 materiálu).
Hlasování č. 11:	53 – 0 – 2


Bod č. 29
Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace – stanovení závazného ukazatele na rok 2016

Usnesení č. 2789/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 12 odst. 2 
písm. b) a § 28 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,

schvaluje změnu závazného ukazatele stanoveného pro Nemocnici Ivančice, příspěvkovou organizaci, v rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2016 spočívající ve snížení příspěvku na provoz bez účelového určení o částku 6.000.000 Kč,

stanovuje závazný ukazatel – příspěvek na provoz s účelovým určením 
na „úhradu závazků organizace“ pro Nemocnici Ivančice, příspěvkovou organizaci, ve výši 6.000.000 Kč na rok 2016.


Bod č. 30
Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace – stanovení závazného ukazatele na rok 2016

Usnesení č. 2790/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 12 odst. 2 
písm. b) a § 28 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,

schvaluje změnu závazného ukazatele stanoveného pro Nemocnici Tišnov, příspěvkovou organizaci, v rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2016 spočívající ve snížení příspěvku na provoz bez účelového určení o částku 1.000.000 Kč,

stanovuje závazný ukazatel – příspěvek na provoz s účelovým určením 
na „stabilizační příspěvek pro zaměstnance“ pro Nemocnici Tišnov, příspěvkovou organizaci, ve výši 1.000.000 Kč na rok 2016.


Bod č. 31
Stanovení a změna závazného ukazatele některým příspěvkovým organizacím v oblasti sociálních služeb

Usnesení č. 2791/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. i) zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu 
s ustanovením § 12 odst. 2 písm. b) a § 28 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,

a) schvaluje změnu závazného ukazatele stanoveného pro příspěvkové organizace 
v oblasti sociálních služeb v rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2016, spočívající 
v navýšení a snížení příspěvku na provoz bez účelového určení dle rozpisu uvedeného 
v příloze č. … zápisu (Příloha č. 1 materiálu),

b) stanovuje závazný ukazatel – příspěvek na provoz bez účelového určení 
pro příspěvkovou organizaci Domov u Františka ve výši 700.000 Kč na rok 2016.


Bod č. 32
Aktualizace Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2017

Usnesení č. 2792/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. d) zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 95 písm. d) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

schvaluje aktualizaci Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2017, jehož součástí je Základní krajská síť sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2017, který tvoří přílohu č. … zápisu (příloha č. 1 materiálu).


Bod č. 33
Vyhlášení řízení o přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje 
pro rok 2017 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb z prostředků Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 105 zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Usnesení č. 2793/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb., 
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

a) si vyhrazuje vyhlášení řízení o přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2017 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb z prostředků Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 105 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

b) vyhlašuje řízení o přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2017 
v oblasti podpory poskytování sociálních služeb z prostředků Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 105 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, ve znění uvedeném v příloze č. … zápisu (Příloha č. 1 materiálu).


Bod č. 34
Vyhlášení řízení o přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje 
pro rok 2017 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb v souladu 
s ustanovením § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Usnesení č. 2794/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb., 
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

a) si vyhrazuje vyhlášení řízení o přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2017 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb v souladu s ustanovením § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

b) vyhlašuje řízení o přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2017 
v oblasti podpory poskytování sociálních služeb v souladu s ustanovením § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, ve znění uvedeném v příloze č. … zápisu (Příloha č. 1 materiálu).


Bod č. 35
Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace – Město Břeclav

Usnesení č. 2795/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 písm. c) zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

s c h v a l u j e  uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 033185/15/OSV uzavřené s Městem Břeclav, IČ 00283061, 
se sídlem Břeclav, náměstí T. G. Masaryka 42/3, na projekt EPS a dorozumívací systém Domova seniorů, jehož předmětem je změna účelu dotace a změna termínu čerpání dotace 
a jejího vyúčtování a jehož návrh je přílohou č. … zápisu (příloha č. 1 materiálu).


Bod č. 36
Finanční podpora v oblasti sociální a rodinné politiky

Usnesení č. 2796/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. i) a § 36 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2016 
na aktivity v sociální oblasti ve výši, na účely a v termínech čerpání a vyúčtování dle přílohy č. … zápisu (Příloha č. 1 materiálu), za podmínek uvedených ve smlouvě o poskytnutí dotace, jejíž vzor tvoří přílohu č. … zápisu (Příloha č. 2 materiálu),

schvaluje převod finančních prostředků z Rezervního fondu Jihomoravského kraje, zůstatku akce Rezerva na financování PO v oblasti sociálních služeb z minulých let, ve výši 1.395.000,- Kč do rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2016 na financování dotací a daru dle přílohy č. … zápisu (Příloha č. 1 materiálu).
Hlasování č. 12:	54 – 0 – 1


Bod č. 37
Cena Jihomoravského kraje

Usnesení č. 2797/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. t) zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu 
se směrnicí 19/INA-VOK Zásady udílení cen

schvaluje výjimku z ustanovení článku 2.1.3 směrnice 19/INA-VOK Zásady udílení cen spočívající v udělení více než 12 jednotlivých Cen Jihomoravského kraje v roce 2016,

uděluje Cenu Jihomoravského kraje v roce 2016 následujícím osobnostem:
za pomoc zdravotně postiženým a potřebným	Ladislava Hrdová,
za pomoc zdravotně postiženým a potřebným	Helena a Josef Múčkovi,
za pomoc zdravotně postiženým a potřebným	Marie Vítková,
za práci s mládeží	Josef Hypr,
za práci s mládeží	Božetěch Kostelka,
za práci s mládeží	Jiří Lysák (in memoriam),
za práci s mládeží	František Němec,
za práci s mládeží	Emil Polák,
za dílo, činnost nebo jednání, které výrazným způsobem reprezentuje Jihomoravský kraj 
a přispívá k jeho věhlasu a dobrému jménu	Petr Fiala,
za dílo, činnost nebo jednání, které výrazným způsobem reprezentuje Jihomoravský kraj 
a přispívá k jeho věhlasu a dobrému jménu	Jaroslav Koča,
za dílo, činnost nebo jednání, které výrazným způsobem reprezentuje Jihomoravský kraj 
a přispívá k jeho věhlasu a dobrému jménu	František Nečas,
za dílo, činnost nebo jednání, které výrazným způsobem reprezentuje Jihomoravský kraj 
a přispívá k jeho věhlasu a dobrému jménu	Jan Slabák,
za dílo, činnost nebo jednání, které výrazným způsobem reprezentuje Jihomoravský kraj 
a přispívá k jeho věhlasu a dobrému jménu	Jiří Vítovec,
za přínos v oblasti vědy	František Neuman,
za přínos v oblasti vědy	Emil Paleček,
za přínos v oblasti vědy	Šárka Pospíšilová,
za přínos v oblasti vědy	Vlasta Svobodová,
za přínos v oblasti umění	Jitka Jakubcová – Jakšíková,
za přínos v oblasti umění	Valér Kováč,
za přínos v oblasti umění	Jan Šimíček,
za přínos v oblasti folklóru	František Hřebačka (in memoriam),
za přínos v oblasti folklóru	Čestmír Komárek,
za přínos v oblasti folklóru	Jiří Mrenka,
za přínos v oblasti sportu	Miloš Hrazdíra (in memoriam),
za přínos v oblasti sportu	Ivo Koblasa,

schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 20 000 Kč, který je součástí ocenění Cenou Jihomoravského kraje v roce 2016, a to následujícím osobnostem:
Ladislava Hrdová, 26. 11. 1939, U Jordánka 261/3, 682 01 Vyškov,
Helena Múčková, 21. 11. 1956, nám. Svobody 97/3, 602 00 Brno,
Josef Múčka, 24. 2. 1955, nám. Svobody 97/3, 602 00 Brno,
Marie Vítková, 29. 1. 1947, Jasanová 659/26, 637 00 Brno,
Josef Hypr, 3. 6. 1956, Nádražní 283, 664 41 Omice,
Božetěch Kostelka, 17. 1. 1931, Horní 544/24, 639 00 Brno,
František Němec, 12. 9. 1945, Přibická 261, 664 63 Přísnotice,
Emil Polák, 25. 3. 1947, Kobylí 351, 691 10 Kobylí,
Petr Fiala, 25. 3. 1943, Gogolova 3057/9, 616 00 Brno,
Jaroslav Koča, 28. 8. 1955, Vranov 260, 664 32 Vranov,
František Nečas, 29. 8. 1939, Valchov 74, 680 01 Boskovice,
Jan Slabák, 24. 3. 1941, Muškátová 845/29, 637 00 Brno,
Jiří Vítovec, 25. 2. 1951, Jana Uhra 180/26, 602 00 Brno,
František Neuman, 28. 5. 1937, Jugoslávská 602/37, 613 00 Brno,
Emil Paleček, 3. 10. 1930, Červinkova 2467/15, 612 00 Brno,
Šárka Pospíšilová, 2. 1. 1969, Vránova 159, 621 00 Brno,
Vlasta Svobodová, 31. 1. 1930, Šumavská 2279/36, 602 00 Brno,
Jitka Jakubcová – Jakšíková, 13. 6. 1948, Brněnská 7, 678 01 Blansko,
Valér Kováč, 28. 4. 1936, Svážná 395/7, 634 00 Brno,
Jan Šimíček, 30. 11. 1942, Bednaříkova 2186/3, 628 00 Brno,
Čestmír Komárek, 17. 8. 1939, Vaculíkova 524/1, 638 00 Brno,
Jiří Mrenka, 22. 3. 1929, Třešňová 1041/45, 696 62 Strážnice,
Ivo Koblasa, 10. 7. 1993, Skleníky 563, 679 21 Černá Hora.
Hlasování č. 13:	52 – 0 – 3


Bod č. 38
Smlouva o zajištění stabilního financování regionální železniční osobní dopravy

Usnesení č. 2798/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

s c h v a l u j e uzavření Smlouvy o zajištění stabilního financování regionální železniční osobní dopravy mezi Českou republikou na straně jedné, Jihomoravským krajem, ostatními kraji České republiky a Hlavním městem Prahou na straně druhé a Asociací krajů České republiky na straně třetí, jejímž předmětem je způsob zajištění financování regionální železniční osobní dopravy po roce 2019; text smlouvy tvoří přílohu č. … zápisu (příloha č. 1 materiálu).


Bod č. 39
SÚS JMK - projekty s finanční podporou EU v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 1.1: Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T

Usnesení č. 2799/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 35 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

schvaluje závazek financování projektů do výzvy vyhlášené 31.07.2015:
	II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38, průtahy,

II/152 Jamolice průtah,
II/374 Adamov - Bílovice most 374-039,
II/430 Tučapy - Vyškov (extravilán),
II/373,379 Jedovnice - Kotvrdovice - Senetářov - Podomí, I. et. Jedovnice - Kotvrdovice,
II/408 Hrádek průtah,
II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 2.-5. st., I. et. 2.-3. st.,
III/49918 Hrubá Vrbka, průtah,
II/432 Kyjov - Milotice - Ratíškovice,
II/374 Rájec průtah, IV. stavba,
II/413 Těšetice průtah,
II/152 Hajany - Želešice,
II/379 Tišnov - Drásov, I. et. Tišnov - Drásov,
II/379 Tišnov - Drásov, II. et. Tišnov, ul. Brněnská,
II/431 Kojátky přeložka,
III/15289 Brno Evropská, most 15289-1,
II/421 Terezín - Velké Pavlovice,
II/380 Moutnice průtah,
s předpokládaným obdobím realizace nejpozději do 30.10.2018, do výše 361,47 mil. Kč, 
z toho předpokládané výdaje na spolufinancování do výše 10 %, což činí 130,44 mil. Kč, 
a na nezpůsobilé výdaje do výše 231,03 mil. Kč, v případě, že budou projekty schváleny Řídícím orgánem IROP.


Bod č. 40
Budoucí bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 1193 v k.ú. Bílovice 
nad Svitavou

Usnesení č. 2800/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

s c h v a l u j e  budoucí bezúplatné nabytí:
- části pozemku p. č. 1193, ovocný sad,
v k. ú. a obci Bílovice nad Svitavou,
z vlastnictví Mendelovy univerzity v Brně, IČO: 62 15 64 89, se sídlem Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno, do vlastnictví Jihomoravského kraje za podmínek smlouvy o budoucí smlouvě darovací, které tvoří přílohu č. … zápisu (příloha č. 1 materiálu).


Bod č. 41
Bezúplatné nabytí id. 5/8 pozemku p.č. 5693/8 v k.ú. Znojmo-město

Usnesení č. 2801/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením čl. 6 odst. 1 interního normativního aktu 65/INA-VOK Statut Investičního fondu Jihomoravského kraje

a) schvaluje bezúplatné nabytí:
- id. 5/8 pozemku p. č. 5693/8 zastavěná plocha a nádvoří,  
v k. ú. Znojmo-město, obec Znojmo,
z vlastnictví Bohuslava Erata, nar. 13. 2. 1954, trvale bytem Brněnská 2939/39, 669 02 Znojmo, do vlastnictví Jihomoravského kraje za podmínek darovací smlouvy, které tvoří přílohu č. …… zápisu (příloha č. 1 materiálu),

b) schvaluje použití finančních prostředků z Investičního fondu Jihomoravského kraje na úhradu nákladů souvisejících s převodem.


Bod č. 42
Bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 47/1 v k.ú. Předklášteří

Usnesení č. 2802/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením čl. 6 odst. 1 interního normativního aktu 65/INA-VOK Statut Investičního fondu Jihomoravského kraje

a) s c h v a l u j e  bezúplatné nabytí:
	části pozemku p.č. 47/1, oddělené geometrickým plánem č. 837-187/2016 a nově označené jako pozemek p.č. 47/5, o výměře 414 m2, ostatní plocha-jiná plocha,

k.ú. a obec Předklášteří,
z vlastnictví obce Předklášteří, IČO: 00 36 54 16, se sídlem nám. 5. května 1390, 666 02 Předklášteří, do vlastnictví Jihomoravského kraje za podmínek darovací smlouvy, které tvoří přílohu č.         zápisu (příloha č. 1 materiálu),

b) s c h v a l u j e  použití finančních prostředků z Investičního fondu Jihomoravského kraje na úhradu nákladů souvisejících s převodem.



Bod č. 43
Bezúplatné nabytí částí pozemků v k.ú. Tetčice

Usnesení č. 2803/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením čl. 6 odst. 1 interního normativního aktu 65/INA-VOK Statut Investičního fondu Jihomoravského kraje

a) s c h v a l u j e  bezúplatné nabytí:
	částí pozemků oddělených geometrickým plánem č. 760-212/2011, a to:
	částí pozemku p. č. PK 554 nově označených jako:

	pozemek p. č. 685/4 lesní pozemek o výměře 22 m2,

pozemek p. č. 685/5 lesní pozemek o výměře 9 m2,
pozemek p. č. 1028/15 ostatní plocha - silnice o výměře 53 m2,
	části pozemku p. č. PK 725/88 nově označené jako pozemek p. č. 1028/25 ostatní plocha - silnice o výměře 14 m2,

vše v k. ú. a obci Tetčice, 
z vlastnictví Obce Tetčice, IČO: 44 94 79 17, se sídlem Palackého 177, 664 17 Tetčice, 
do vlastnictví Jihomoravského kraje za podmínek darovací smlouvy, které tvoří přílohu 
č.            zápisu (příloha č. 1 materiálu),

b) s c h v a l u j e použití finančních prostředků z Investičního fondu Jihomoravského kraje na úhradu nákladů souvisejících s převodem.


Bod č. 44
Bezúplatné nabytí částí pozemků v k.ú. Vísky u Letovic

Usnesení č. 2804/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením čl. 6 odst. 1 interního normativního aktu 65/INA-VOK Statut Investičního fondu Jihomoravského kraje

a) s c h v a l u j e  bezúplatné nabytí:
části pozemku p. č. 25 ostatní plocha – neplodná půda oddělené geometrickým plánem 
č. 184-1 1044/2014 a nově označené jako pozemek p. č. 25/2 ostatní plocha – silnice 
o výměře 34 m2,
částí pozemku p. č. 545/7 ostatní plocha – ostatní komunikace oddělených geometrickým plánem č. 184-1 1044/2014 a nově označených jako:
pozemek p. č. 545/21 ostatní plocha – silnice o výměře 122 m2,
pozemek p. č. 545/22 ostatní plocha – silnice o výměře 32 m2,
pozemek p. č. 545/23 ostatní plocha – silnice o výměře 48 m2,
pozemek p. č. 545/24 ostatní plocha – silnice o výměře 6 m2,
části pozemku p. č. 48/2 ostatní plocha – ostatní komunikace oddělené geometrickým plánem č. 184-1 1044/2014 a nově označené jako pozemek p. č. 48/3 ostatní plocha – silnice o výměře 152 m2,
vše v k. ú. Vísky u Letovic a obci Vísky,
z vlastnictví obce Vísky, IČO: 00 28 12 63, se sídlem Vísky 96, 679 33 Vísky u Letovic, 
do vlastnictví Jihomoravského kraje za podmínek darovací smlouvy, které tvoří přílohu 
č.            zápisu (příloha č. 1 materiálu),

b) s c h v a l u j e  použití finančních prostředků z Investičního fondu Jihomoravského kraje na úhradu nákladů souvisejících s převodem.


Bod č. 45
Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1395/2 v k.ú. Podhradí nad Dyjí

Usnesení č. 2805/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením čl. 6 odst. 1 interního normativního aktu 65/INA-VOK Statut Investičního fondu Jihomoravského kraje

a) schvaluje bezúplatné nabytí:
- pozemku p. č. 1395/2 ostatní plocha – silnice,
v k. ú. a obci Podhradí nad Dyjí,
z vlastnictví Obce Podhradí nad Dyjí, IČO: 00 63 69 24, se sídlem Podhradí nad Dyjí 57, 
671 06 Šafov, do vlastnictví Jihomoravského kraje za podmínek darovací smlouvy, které tvoří přílohu č. …… zápisu (příloha č. 1 materiálu),

b) schvaluje použití finančních prostředků z Investičního fondu Jihomoravského kraje na úhradu nákladů souvisejících s převodem.


Bod č. 46
Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 975 v k.ú. Přibyslavice u Velké Bíteše

Usnesení č. 2806/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením čl. 6 odst. 1 interního normativního aktu 65/INA-VOK Statut Investičního fondu Jihomoravského kraje

a) s c h v a l u j e  bezúplatné nabytí:
	pozemku p. č. 975 ostatní plocha – silnice,

v k. ú. Přibyslavice u Velké Bíteše a obci Přibyslavice,
z vlastnictví obce Přibyslavice, IČO: 00 63 75 48, se sídlem Sokolská 44, 664 83 Domašov 
u Brna, do vlastnictví Jihomoravského kraje za podmínek darovací smlouvy, které tvoří přílohu č.            zápisu (příloha č. 1 materiálu),

b) s c h v a l u j e  použití finančních prostředků z Investičního fondu Jihomoravského kraje na úhradu nákladů souvisejících s převodem.



Bod č. 47
Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1609/18 v k.ú. Jedovnice

Usnesení č. 2807/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením čl. 6 odst. 1 interního normativního aktu 65/INA-VOK Statut Investičního fondu Jihomoravského kraje

a) s c h v a l u j e  bezúplatné nabytí:
- pozemku p. č. 1609/18, ostatní plocha - jiná plocha,
v k. ú. a obci Jedovnice,
z vlastnictví Karla Pernici, nar. 24.07.1951, trvale bytem Havlíčkovo náměstí 75, 679 06 Jedovnice, do vlastnictví Jihomoravského kraje za podmínek darovací smlouvy, které tvoří přílohu č.                zápisu (příloha č. 1 materiálu),

b) s c h v a l u j e  použití finančních prostředků z Investičního fondu Jihomoravského kraje na úhradu nákladů souvisejících s převodem.


Bod č. 48
Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1609/19 v k.ú. Jedovnice

Usnesení č. 2808/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením čl. 6 odst. 1 interního normativního aktu 65/INA-VOK Statut Investičního fondu Jihomoravského kraje

a) s c h v a l u j e  bezúplatné nabytí:
- pozemku p. č. 1609/19, ostatní plocha - jiná plocha,
v k. ú. a obci Jedovnice,
z vlastnictví (SJM) Martina Kostky, nar. 18.02.1975, a Jany Kostkové, nar. 23.06.1975, oba trvale bytem Kotvrdovice č. p. 282, 679 07 Kotvrdovice, do vlastnictví Jihomoravského kraje za podmínek darovací smlouvy, které tvoří přílohu č.                zápisu (příloha č. 1 materiálu),

b) s c h v a l u j e  použití finančních prostředků z Investičního fondu Jihomoravského kraje na úhradu nákladů souvisejících s převodem.


Bod č. 49
Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Jedovnice

Usnesení č. 2809/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením čl. 6 odst. 1 interního normativního aktu 65/INA-VOK Statut Investičního fondu Jihomoravského kraje

a) s c h v a l u j e  bezúplatné nabytí:
- pozemku p. č. 1609/17, ostatní plocha - jiná plocha,
- pozemku p. č. 1609/20, ostatní plocha - jiná plocha,
oba v k. ú. a obci Jedovnice,
z vlastnictví městyse Jedovnice, IČO: 00 28 02 83, se sídlem Havlíčkovo náměstí 71, 679 06 Jedovnice, do vlastnictví Jihomoravského kraje za podmínek darovací smlouvy, které tvoří přílohu č.                zápisu (příloha č. 1 materiálu),

b) s c h v a l u j e  použití finančních prostředků z Investičního fondu Jihomoravského kraje na úhradu nákladů souvisejících s převodem.


Bod č. 50
Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Znojmo-město

Usnesení č. 2810/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením čl. 6 odst. 1 interního normativního aktu 65/INA-VOK Statut Investičního fondu Jihomoravského kraje

a) s c h v a l u j e  bezúplatné nabytí:
	pozemku p.č. 4408/102, ostatní plocha-ostatní komunikace, 

části pozemku p.č. 4408/98, zastavěná plocha a nádvoří, oddělené geometrickým plánem č. 6561-588/2016 a nově označené jako pozemek p.č. 4408/172, ostatní plocha-jiná plocha, o výměře 115 m2, 
části pozemku p.č. 5538, ostatní plocha-silnice, oddělené geometrickým plánem 
č. 6526-96/2016 a nově označené jako pozemek p.č. 5538/3, ostatní plocha-ostatní komunikace, o výměře 490 m2,
vše v k.ú. Znojmo-město, obec Znojmo, 
z vlastnictví města Znojmo, IČO: 00293881, se sídlem Obroková 1/12, 669 22 Znojmo, 
do vlastnictví Jihomoravského kraje za podmínek darovací smlouvy, které tvoří přílohu č. …… zápisu (příloha č. 1 materiálu),

b) s c h v a l u j e  použití finančních prostředků z Investičního fondu Jihomoravského kraje na úhradu nákladů souvisejících s převodem.


Bod č. 51
Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Bučovice

Usnesení č. 2811/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením čl. 6 odst. 1 interního normativního aktu 65/INA-VOK Statut Investičního fondu Jihomoravského kraje

a) s c h v a l u j e  bezúplatné nabytí:
	pozemku p. č. 576/2 ostatní plocha – zeleň,

pozemku p. č. 1024/3 ostatní plocha – ostatní komunikace,
pozemku p. č. 2696/22 ostatní plocha – silnice,
pozemku p. č. 2758/3 ostatní plocha – ostatní komunikace,
vše v k. ú. a obci Bučovice,
z vlastnictví města Bučovice, IČO: 00 29 16 76, se sídlem Jiráskova 502, 685 01 Bučovice, 
do vlastnictví Jihomoravského kraje za podmínek darovací smlouvy, které tvoří přílohu 
č.            zápisu (příloha č. 1 materiálu),

b) s c h v a l u j e  použití finančních prostředků z Investičního fondu Jihomoravského kraje na úhradu nákladů souvisejících s převodem.


Bod č. 52
Bezúplatné nabytí pozemků pod silnicemi z vlastnictví České republiky

Usnesení č. 2812/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

s c h v a l u j e  bezúplatné nabytí:
- pozemku p.č. 255/14 ostatní plocha – silnice,
v k.ú. a obci Tišnov,

- pozemku p.č. 1323/126 ostatní plocha – silnice,
v k.ú. Černovice, obec Brno,

- pozemku p.č. 2944/25 ostatní plocha – ostatní komunikace,
v k.ú. Žebětín, obec Brno,

- pozemku p.č. 1509/1 ostatní plocha – silnice,
v k.ú. a obci Újezd u Rosic,

- pozemku p.č. 6024 ostatní plocha – silnice,
- pozemku p.č.  6033 ostatní plocha – silnice,
vše v k.ú. Rosice u Brna, obec Rosice,

- pozemku p.č. 1243 ostatní plocha – silnice,
v k.ú. a obci Sentice,

- pozemku p.č. 1422/1 ostatní plocha – ostatní komunikace,
- pozemku p.č. 1422/5 ostatní plocha – ostatní komunikace,
- pozemku p.č. 1651 ostatní plocha – ostatní komunikace,
vše v k.ú. a obci Sokolnice,

- pozemku p.č. 1176/1 ostatní plocha – silnice,
- pozemku p.č. 1176/2 ostatní plocha – silnice,
vše v k.ú. a obci Židlochovice,


- pozemku p.č. 4070 ostatní plocha – ostatní komunikace,
- pozemku p.č. 4071 ostatní plocha – ostatní komunikace,
- pozemku p.č. 4072 ostatní plocha – ostatní komunikace,
- pozemku p.č. 4073 ostatní plocha – ostatní komunikace,
- pozemku p.č. 4075 ostatní plocha – ostatní komunikace,
- pozemku p.č. 4076 ostatní plocha – ostatní komunikace,
- pozemku p.č. 4146 ostatní plocha – ostatní komunikace,
vše v k.ú. a obci Moravské Knínice,

- pozemku p.č. 490/62 ostatní plocha – silnice,
v k.ú. a obci Rešice,

- pozemku p.č. 3198/8 ostatní plocha – silnice,
v k.ú. a obci Ratíškovice, 

- pozemku p.č. 1526/157 ostatní plocha – silnice,
v k.ú. Komín, obec Brno,

- pozemku p.č. 2134 ostatní plocha – silnice,
v k.ú. a obci Trnové Pole,

- pozemku p.č. 582/94 ostatní plocha – silnice,
v k.ú. Hlína u Ivančic a obci Hlína,

z vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
IČO: 69 79 71 11, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha, do vlastnictví Jihomoravského kraje za podmínek smluv o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci, které tvoří přílohu č. …… zápisu (příloha č. 1 materiálu).


Bod č. 53
Bezúplatné nabytí staveb mostů v k.ú. Hostim

Usnesení č. 2813/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

s c h v a l u j e  bezúplatné nabytí:
- stavby mostu inv. č. 2000000047/000 na pozemku p.č. 1,
- stavby mostu inv. č. 2000000048/000 na pozemku p.č. 1,
vše v k.ú. a obci Hostim,
z vlastnictví obce Hostim, IČO: 00 29 28 42, se sídlem Hostim 165, 671 54 Hostim, 
do vlastnictví Jihomoravského kraje, za podmínek darovací smlouvy, které tvoří přílohu č. …… zápisu (příloha č. 1 materiálu).



Bod č. 54
Bezúplatný převod části pozemku p.č. 111 v k.ú. Starovice

Usnesení č. 2814/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

s c h v a l u j e  darování:
části pozemku p. č. 111 ostatní plocha – silnice oddělené geometrickým plánem 
č. 762-71/2015 a nově označené jako pozemek p. č. 111/5 ostatní plocha – jiná plocha 
o výměře 22 m2,
v k. ú. a obci Starovice,
z vlastnictví Jihomoravského kraje do vlastnictví Obce Starovice, IČO: 00 28 35 84, se sídlem Starovice 180, 693 01 Hustopeče u Brna, za podmínek darovací smlouvy, které tvoří přílohu č.            zápisu (příloha č. 1 materiálu).


Bod č. 55
Bezúplatný převod části pozemku p.č. 4408/48 v k.ú. Znojmo-město

Usnesení č. 2815/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

s c h v a l u j e  darování:
	části pozemku p.č. 4408/48, ostatní plocha-ostatní komunikace, oddělené geometrickým plánem č. 6526-96/2016 a nově označené jako pozemek p.č. 4408/169, ostatní plocha-ostatní komunikace, o výměře 117 m2, 

v k.ú. Znojmo-město, obec Znojmo,
z vlastnictví Jihomoravského kraje do vlastnictví města Znojmo, IČO: 00293881, se sídlem Obroková 1/12, 669 22 Znojmo, za podmínek darovací smlouvy, které tvoří přílohu č. …… zápisu (příloha č. 1 materiálu).


Bod č. 56
Bezúplatný převod částí pozemku p.č. 4852/1 v k.ú. Čejkovice

Usnesení č. 2816/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

s c h v a l u j e  darování:
- 	částí pozemku p. č. 4852/1 ostatní plocha – silnice oddělených geometrickým plánem 
č. 1570-7801/2014 a nově označených jako:
pozemek p. č. 4852/52 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 2 m2,
pozemek p. č. 4852/53 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 6 m2,
pozemek p. č. 4852/54 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 17 m2,
pozemek p. č. 4852/56 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 79 m2,
pozemek p. č. 4852/57 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 42 m2,
pozemek p. č. 4852/58 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 6 m2,
pozemek p. č. 4852/59 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 125 m2,
pozemek p. č. 4852/60 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 28 m2,
pozemek p. č. 4852/61 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 36 m2,
pozemek p. č. 4852/62 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 18 m2,
pozemek p. č. 4852/63 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 1 040 m2,
pozemek p. č. 4852/65 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 491 m2,
pozemek p. č. 4852/69 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 15 m2,
pozemek p. č. 4852/70 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 170 m2,
pozemek p. č. 4852/71 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 203 m2,
pozemek p. č. 4852/72 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 74 m2,
pozemek p. č. 4852/73 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 11 m2,
pozemek p. č. 4852/74 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 22 m2,
pozemek p. č. 4852/75 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 991 m2,
pozemek p. č. 4852/76 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 1 015 m2,
pozemek p. č. 4852/77 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 22 m2,
pozemek p. č. 4852/78 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 60 m2,
vše v k. ú. a obci Čejkovice,
z vlastnictví Jihomoravského kraje do vlastnictví Obce Čejkovice, IČO: 00 28 48 23, 
se sídlem Templářská 500, 696 15 Čejkovice, za podmínek darovací smlouvy, které tvoří přílohu č.            zápisu (příloha č. 1 materiálu).


Bod č. 57
Bezúplatný převod částí pozemků v k.ú. Hrušky u Brna

Usnesení č. 2817/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

s c h v a l u j e  darování:
částí pozemků oddělených geometrickým plánem č. 331-33/2013, a to:
části pozemku p. č. 245/1 ostatní plocha – silnice nově označené jako pozemek 
p. č. 245/3 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 758 m2,
části pozemku p. č. 245/2 ostatní plocha – silnice nově označené jako pozemek 
p. č. 245/11 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 15 m2,
částí pozemku p. č. 299 ostatní plocha – silnice oddělených geometrickým plánem 
č. 330-33/2013 a nově označených jako:
pozemek p. č. 299/2 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 696 m2,
pozemek p. č. 299/4 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 850 m2,
vše v k. ú. Hrušky u Brna a obci Hrušky,
z vlastnictví Jihomoravského kraje do vlastnictví Obce Hrušky, IČO: 00 37 21 02, se sídlem Hrušky 166, 683 52 Křenovice u Slavkova, za podmínek darovací smlouvy, které tvoří přílohu č.            zápisu (příloha č. 1 materiálu).

Bod č. 58
Bezúplatný převod částí pozemků v k.ú. Vísky u Letovic

Usnesení č. 2818/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

s c h v a l u j e  darování:
částí pozemku p. č. 570/1 ostatní plocha – silnice oddělených geometrickým plánem 
č. 184-1 1044/2014 a nově označených jako:
pozemek p. č. 570/4 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 150 m2,
pozemek p. č. 570/5 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 75 m2,
pozemek p. č. 570/6 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 29 m2,
pozemek p. č. 570/7 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 8 m2,
pozemek p. č. 570/8 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 58 m2,
pozemek p. č. 570/9 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 49 m2,
částí pozemku p. č. 566/3 ostatní plocha – silnice oddělených geometrickým plánem 
č. 184-1 1044/2014 a nově označených jako:
pozemek p. č. 566/4 ostatní plocha – silnice o výměře 285 m2,
pozemek p. č. 566/5 ostatní plocha – silnice o výměře 379 m2,
pozemek p. č. 566/6 ostatní plocha – silnice o výměře 1 373 m2,
pozemek p. č. 566/7 ostatní plocha – silnice o výměře 121 m2,
pozemek p. č. 566/8 ostatní plocha – silnice o výměře 28 m2,
pozemek p. č. 566/9 ostatní plocha – silnice o výměře 5 m2,
pozemek p. č. 566/10 ostatní plocha – silnice o výměře 7 m2,
pozemek p. č. 566/11 ostatní plocha – silnice o výměře 32 m2,
pozemek p. č. 566/12 ostatní plocha – silnice o výměře 674 m2,
pozemek p. č. 566/13 ostatní plocha – silnice o výměře 312 m2,
pozemek p. č. 566/14 ostatní plocha – silnice o výměře 55 m2,
pozemek p. č. 566/15 ostatní plocha – silnice o výměře 21 m2,
vše v k. ú. Vísky u Letovic a obci Vísky,
z vlastnictví Jihomoravského kraje do vlastnictví obce Vísky, IČO: 00 28 12 63, se sídlem Vísky 96, 679 33 Vísky u Letovic, za podmínek darovací smlouvy, které tvoří přílohu 
č.            zápisu (příloha č. 1 materiálu).


Bod č. 59
Bezúplatný převod pozemku p.č. 1734/12 s budovou bez čp/če 
v k.ú. Lednice na Moravě

Usnesení č. 2819/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

s c h v a l u j e  bezúplatný převod:
- pozemku p. č. 1734/12, zastavěná plocha a nádvoří, s budovou bez čp/če, jiná stavba, jako jeho součástí,
v k. ú. Lednice na Moravě, obec Lednice,
z vlastnictví Jihomoravského kraje do vlastnictví Mendelovy univerzity v Brně, 
IČO: 62 15 64 89, se sídlem Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno, za podmínek darovací smlouvy, které tvoří přílohu č. … zápisu (příloha č. 1 materiálu).


Bod č. 60
Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Vícemilice a v k.ú. Bučovice

Usnesení č. 2820/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

s c h v a l u j e  darování:
- pozemku p. č. 372/7 ostatní plocha – ostatní komunikace,
- pozemku p. č. 445/2 ostatní plocha – ostatní komunikace,
- pozemku p. č. 670/3 ostatní plocha – ostatní komunikace,
- pozemku p. č. 672/2 ostatní plocha – jiná plocha,
- pozemku p. č. 673/4 ostatní plocha – ostatní komunikace,
- pozemku p. č. 692/3 ostatní plocha – jiná plocha,
- pozemku p. č. 692/4 orná půda,
- pozemku p. č. 923/2 ostatní plocha – silnice,
- pozemku p. č. 923/13 ostatní plocha – ostatní komunikace,
- pozemku p. č. 923/19 ostatní plocha – silnice,
vše v k. ú. Vícemilice a obci Bučovice,
- pozemku p. č. 2757/29 ostatní plocha – ostatní komunikace,
- pozemku p. č. 2757/31 ostatní plocha – ostatní komunikace,
oba v k. ú. a obci Bučovice,
z vlastnictví Jihomoravského kraje do vlastnictví města Bučovice, IČO: 00 29 16 76, 
se sídlem Jiráskova 502, 685 01 Bučovice, za podmínek darovací smlouvy, které tvoří přílohu č.           zápisu (příloha č. 1 materiálu).


Bod č. 61
Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Velké Bílovice

Usnesení č. 2821/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

s c h v a l u j e  darování:
pozemku p. č. 618/913 ostatní plocha – silnice,
pozemku p. č. 5216/22 ostatní plocha – ostatní komunikace,
oba v k. ú. a obci Velké Bílovice,
z vlastnictví Jihomoravského kraje do vlastnictví Města Velké Bílovice, IČO: 00 28 36 73, 
se sídlem nám. Osvoboditelů 570, 691 02 Velké Bílovice, za podmínek darovací smlouvy, které tvoří přílohu č.            zápisu (příloha č. 1 materiálu).



Bod č. 62
Úplatné nabytí id. 3/8 pozemku p.č. 5693/8 v k.ú. Znojmo-město

Usnesení č. 2822/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením čl. 6 odst. 1 interního normativního aktu 65/INA-VOK Statut Investičního fondu Jihomoravského kraje

a) s c h v a l u j e  úplatné nabytí: 
- id. 3/8 pozemku p. č. 5693/8 zastavěná plocha a nádvoří, 
k. ú. Znojmo-město, obec Znojmo, 
z vlastnictví společnosti DeMM, s.r.o., IČO: 25538497, se sídlem Do Dolin 292, 669 02 Kuchařovice, do vlastnictví Jihomoravského kraje za dohodnutou kupní cenu ve výši 825,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. …… zápisu (příloha č. 1 materiálu),

b) s c h v a l u j e  použití finančních prostředků z Investičního fondu Jihomoravského kraje na úhradu kupní ceny a dalších nákladů souvisejících s převodem.


Bod č. 63
Úplatné nabytí částí pozemků v k.ú. Újezd nad Rokytnou

Usnesení č. 2823/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením čl. 6 odst. 1 interního normativního aktu 65/INA-VOK Statut Investičního fondu Jihomoravského kraje

a) s c h v a l u j e  úplatné nabytí: 
	částí pozemků oddělených geometrickým plánem č. 92-570/2013, a to:
	části pozemku p.č. 292/10 nově označené jako pozemek p.č. 292/77, ostatní plocha-silnice, o výměře 59 m2,  

části pozemku p.č. 292/11 nově označené jako pozemek p.č. 292/84, ostatní plocha-silnice, o výměře 19 m2,
vše v k.ú. Újezd nad Rokytnou, obec Újezd,
z vlastnictví Františka Břinka (id. 1/2), nar. 27.10.1960, a Ludmily Břinkové (id. 1/2), 
nar. 12.2.1965, oba bytem Domamil 56, 675 43 Domamil, do vlastnictví Jihomoravského kraje za dohodnutou kupní cenu ve výši 3900,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. ………… zápisu (příloha č. 1 materiálu),

b) s c h v a l u j e  použití finančních prostředků z Investičního fondu Jihomoravského kraje na úhradu kupní ceny a dalších nákladů souvisejících s převodem.



Bod č. 64
Úplatné nabytí pozemku p.č. 2812/165 v k.ú. Šlapanice u Brna

Usnesení č. 2824/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením čl. 6 odst. 1 interního normativního aktu 65/INA-VOK Statut Investičního fondu Jihomoravského kraje

a) s c h v a l u j e  úplatné nabytí:
- pozemku p. č. 2812/165, ostatní plocha - ostatní komunikace, 
v k. ú. Šlapanice u Brna a obci Šlapanice,
z vlastnictví Dagmar Smiešné, nar. 28.02.1960, trvale bytem Dlouhá 411/11, 664 51 Šlapanice, do vlastnictví Jihomoravského kraje za dohodnutou kupní cenu 1638 Kč 
a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č.                zápisu (příloha č. 1 materiálu),

b) s c h v a l u j e  použití finančních prostředků z Investičního fondu Jihomoravského kraje na úhradu kupní ceny a dalších nákladů souvisejících s převodem.


Bod č. 65
Úplatné nabytí pozemku p.č. 278 s budovou bez čp/če v k.ú. Strážnice 
na Moravě

Usnesení č. 2825/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením čl. 6 odst. 1 interního normativního aktu 65/INA-VOK Statut Investičního fondu Jihomoravského kraje

a) s c h v a l u j e  úplatné nabytí:
- pozemku p. č. 278, zastavěná plocha a nádvoří, s budovou bez čp/če, obč. vyb.,
v k. ú. Strážnice na Moravě a obci Strážnice, 
z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
IČO: 69 79 71 11, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, do vlastnictví Jihomoravského kraje za dohodnutou kupní cenu 134 250 Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č.                zápisu (příloha č. 1 materiálu),

b) s c h v a l u j e  použití finančních prostředků z Investičního fondu Jihomoravského kraje na úhradu kupní ceny a dalších nákladů souvisejících s převodem.



Bod č. 66
Úplatné nabytí pozemků v k.ú. Housko, k.ú. Rakvice, k.ú. Úsobrno, 
k.ú. Vnorovy a k.ú. Židenice

Usnesení č. 2826/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením čl. 6 odst. 1 interního normativního aktu 65/INA-VOK Statut Investičního fondu Jihomoravského kraje

a) s c h v a l u j e  úplatné nabytí:
	části pozemku p.č. 26, oddělené geometrickým plánem č. 130-28/2011 a nově označené jako pozemek p.č. 26/2, o výměře 80 m2, zahrada,

k.ú. Housko, obec Vysočany,
z vlastnictví Josefa Tomáška, nar. 10.1.1947, a Alžběty Tomáškové, nar. 9.7.1954, oba bytem Housko 2, 679 13 Vysočany,
za dohodnutou kupní cenu ve výši 8.000,- Kč,

	pozemku p.č. 5051, ostatní plocha-silnice,

k.ú. a obec Rakvice,
z vlastnictví Radima Krčky, nar. 26.7.1969, bytem Úlehlova 642/21, 691 45 Podivín,
za dohodnutou kupní cenu ve výši 140.570,- Kč,

	pozemku p.č. 4834,

pozemku p.č. 4837, obojí ostatní plocha-silnice,
k.ú. a obec Rakvice,
z vlastnictví Radka Suského, nar. 21.7.1968, bytem Nádražní 205, 691 03 Rakvice,
za dohodnutou kupní cenu ve výši 29.950,- Kč,

	pozemku p.č. 921/43,

pozemku p.č. 921/50, obojí ostatní plocha-silnice,
k.ú. a obec Úsobrno,
z vlastnictví Rostislava Holuba, nar. 15.5.1951, a Jarmily Holubové, nar. 4.6.1957, oba bytem Úsobrno č.p. 15, 679 39 Úsobrno,
za dohodnutou kupní cenu ve výši 11.050,- Kč,

	id. 1/2 pozemku p.č. 2481/29, ostatní plocha-silnice,

k.ú. a obec Vnorovy,
z vlastnictví Aleše Mokroše, nar. 1.4.1974, bytem Kněždub č.p. 404, PSČ 696 64,
za dohodnutou kupní cenu ve výši 29.720,- Kč,

	id. 2/5 pozemku p.č. 6625/27, ostatní plocha-ostatní komunikace,

k.ú. Židenice, obec Brno,
z vlastnictví Filipa Hájka, DiS., nar. 24.6.1973, bytem Volfova 2132/3, 612 00 Brno, 
Mgr. Jitky Kumprechtové, nar. 5.2.1943, bytem Oulehla 545, 679 71 Lysice, 
a PaedDr. Alexandry Quittové, nar. 28.3.1948, bytem Wanklova 64/9, 602 00 Brno,
za dohodnutou kupní cenu ve výši 174.637,- Kč,

do vlastnictví Jihomoravského kraje za podmínek kupních smluv, které tvoří přílohu 
č.      zápisu (příloha č. 1 materiálu),

b) s c h v a l u j e  použití finančních prostředků z Investičního fondu Jihomoravského kraje na úhradu kupní ceny a dalších nákladů souvisejících s převodem.


Bod č. 67
Úplatné nabytí pozemků v k.ú. Medlice, k.ú. Jamolice, k.ú. Spešov, 
k.ú. Přeskače a k.ú. Komín

Usnesení č. 2827/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením čl. 6 odst. 1 interního normativního aktu 65/INA-VOK Statut Investičního fondu Jihomoravského kraje

a) s c h v a l u j e  úplatné nabytí:
- 	pozemku p. č. 1301/85 ostatní plocha – silnice,
v k. ú. a obci Medlice,
z vlastnictví Josefa Fruhvirta, nar. 17. 3. 1950, trvale bytem Medlice 99, 671 40 Tavíkovice, za dohodnutou kupní cenu 6.102,- Kč,

	pozemku p. č. 1301/88 ostatní plocha – silnice,

v k. ú. a obci Medlice,
z vlastnictví Kamila Mezlíka, nar. 20. 11. 1964, trvale bytem Medlice 85, 671 40 Tavíkovice, za dohodnutou kupní cenu 17.402,- Kč,

	části pozemku p. č. GP 5053/1 oddělené geometrickým plánem č. 421-7492/2014 a nově označené jako pozemek p. č. 5465/3 o výměře 279 m2,

v k. ú. a obci Jamolice,
z vlastnictví Zdeňka Chvátala, nar. 27. 6. 1948, trvale bytem Jamolice 3, 672 01 Moravský Krumlov, za dohodnutou kupní cenu 29.853,- Kč,

	id. 1/8 pozemku p. č. 1390 ostatní plocha – silnice,

v k. ú. a obci Spešov,
z vlastnictví Antonína Pokoje, nar. 28. 2. 1964, trvale bytem Mladkov 67, 679 01 Boskovice, za dohodnutou kupní cenu 1.530,- Kč,

	pozemku p. č. 407/7 ostatní plocha – silnice,

v k. ú. a obci Přeskače,
z vlastnictví Aleny Kulhánkové, nar. 27. 7. 1956, trvale bytem Přeskače 46, 671 40 Tavíkovice, za dohodnutou kupní cenu 15.200,- Kč,

	id. 1/4 pozemku p. č. 1392 ostatní plocha – silnice,

id. 1/4 pozemku p. č. 1398 ostatní plocha – ostatní komunikace,
v k. ú. a obci Spešov, 
z vlastnictví Lubomíra Slabého, nar. 18. 9. 1956, trvale bytem Střelnice 784/16, 628 00 Brno, za dohodnutou kupní cenu 3.075,- Kč,

	pozemku p. č. 1526/150 ostatní plocha – silnice,

v k. ú. Komín a obci Brno,
z vlastnictví Vladimíra Mazánka, nar. 11. 4. 1930, trvale bytem Optátova 246/5, Jundrov, 637 00 Brno, za dohodnutou kupní cenu 39.600,- Kč,

	pozemku p. č. 1216/40 ostatní plocha – silnice,

pozemku p. č. 1232/14 ostatní plocha – silnice,
pozemku p. č. 1301/87 ostatní plocha – silnice,
pozemku p. č. 1301/91 ostatní plocha – silnice,
id. 3/18 pozemku p. č. 1232/12 ostatní plocha – silnice,
id. 3/18 pozemku p. č. 1301/86 ostatní plocha – silnice,
v k. ú. a obci Medlice,
z vlastnictví Marka Otoupala, nar. 12. 5. 1971, trvale bytem Přeskače 30, 671 40 Tavíkovice, za dohodnutou kupní cenu 39.814,- Kč,

do vlastnictví Jihomoravského kraje za podmínek kupních smluv, které tvoří přílohu 
č.                zápisu (příloha č. 1 materiálu),

b) s c h v a l u j e  použití finančních prostředků z Investičního fondu Jihomoravského kraje na úhradu kupních cen a dalších nákladů souvisejících s převodem.


Bod č. 68
Úplatné nabytí pozemků v k.ú. Mikulovice u Znojma, v k.ú. Horní Dunajovice a v k.ú. Tetčice

Usnesení č. 2828/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením čl. 6 odst. 1 interního normativního aktu 65/INA-VOK Statut Investičního fondu Jihomoravského kraje

a) s c h v a l u j e  úplatné nabytí: 
	pozemku p. č. 770/37 orná půda,

v k. ú. Mikulovice u Znojma a obci Mikulovice,
z vlastnictví Marie Špačkové, nar. 2. 8. 1957, trvale bytem Třískalova 564/11, 638 00 Brno, za dohodnutou kupní cenu 3 000,- Kč,

	pozemku p. č. 192/3 orná půda,

v k. ú. a obci Horní Dunajovice,
z vlastnictví společnosti AGRA Horní Dunajovice a. s., IČO: 26 22 93 91, se sídlem Horní Dunajovice 39, 671 34 Horní Dunajovice, za dohodnutou kupní cenu 1 112,- Kč,

	pozemku p. č. 770/40 orná půda,

v k. ú. Mikulovice u Znojma a obci Mikulovice,
z vlastnictví manželů Bohumila Černého, nar. 25. 7. 1950 (id. 1/2), a Věry Černé, 
nar. 21. 3. 1951 (id. 1/2), oba trvale bytem Mikulovice 116, 671 33 Mikulovice u Znojma, 
za dohodnutou kupní cenu 3 754,- Kč,

	částí pozemku p. č. PK 725/19 oddělených geometrickým plánem č. 760-212/2011 a nově označených jako:
	pozemek p. č. 604/2 lesní pozemek o výměře 46 m2,

pozemek p. č. 1028/17 ostatní plocha – silnice o výměře 346 m2,
oba v k. ú. a obci Tetčice,
z vlastnictví Ing. Dalibora Veverky, nar. 25. 12. 1954, trvale bytem Hybešova 298, 664 17 Tetčice, za dohodnutou kupní cenu 24 780,- Kč,

	pozemku p. č. 2607/62 orná půda,

v k. ú. a obci Horní Dunajovice,
z vlastnictví Jaroslava Ingerleho, nar. 30. 9. 1947, trvale bytem Horní Dunajovice 76, 671 34 Horní Dunajovice, za dohodnutou kupní cenu 500,- Kč,

do vlastnictví Jihomoravského kraje za podmínek kupních smluv, které tvoří přílohu 
č.       zápisu (příloha č. 1 materiálu),

b) s c h v a l u j e  použití finančních prostředků z Investičního fondu Jihomoravského kraje na úhradu kupních cen a dalších nákladů souvisejících s převodem.


Bod č. 69
Úplatné nabytí pozemků v k.ú. Vratěnín, v k.ú. Mešovice, v k.ú. Velké Němčice a v k.ú. Lipovec u Blanska

Usnesení č. 2829/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením čl. 6 odst. 1 interního normativního aktu 65/INA-VOK Statut Investičního fondu Jihomoravského kraje

a) s c h v a l u j e  úplatné nabytí: 
- pozemku p. č. 1969/2, ostatní plocha – silnice,
- pozemku p. č. 1969/3, ostatní plocha – silnice,
oba v k. ú. a obci Vratěnín,
z vlastnictví Ing. Karla Niederhafnera, nar. 18.9.1941, trvale bytem Švermova 2105/8, 591 01 Žďár nad Sázavou (id. 1/2), a Mgr. Zdeňka Niederhafnera, nar. 15.8.1946, trvale bytem 
Na Výsluní 1593, 676 02 Moravské Budějovice (id. 1/2), za dohodnutou kupní cenu 
46.626,- Kč,

- pozemku p. č. 2104/2, ostatní plocha – silnice,
- pozemku p. č. 2104/3, ostatní plocha – silnice,
- pozemku p. č. 2102/2, ostatní plocha – silnice,
- pozemku p. č. 2102/3, ostatní plocha – silnice,
vše v k. ú. Mešovice, obec Uherčice,
z vlastnictví Ing. Karla Niederhafnera, nar. 18.9.1941, trvale bytem Švermova 2105/8, 591 01 Žďár nad Sázavou (id. 1/2), a Mgr. Zdeňka Niederhafnera, nar. 15.8.1946, trvale bytem 
Na Výsluní 1593, 676 02 Moravské Budějovice (id. 1/2), za dohodnutou kupní cenu 
24.000,- Kč,

- pozemku p. č. 4164/93, ostatní plocha – silnice,
v k. ú. a obci Velké Němčice,
z vlastnictví Václava Fialy, nar. 27. 2. 1958, trvale bytem B. Němcové 114, 691 63 Velké Němčice, za dohodnutou kupní cenu 7.970,- Kč,

- pozemku p. č. 4164/100, ostatní plocha – silnice,
v k. ú. a obci Velké Němčice,
z vlastnictví Jana Svobody, nar. 24. 11. 1942, trvale bytem Moutnice č. p. 131, 664 55 Moutnice (id. 1/2), a Josefa Veselého, nar. 14. 11. 1942, trvale bytem Velká nad Veličkou 
č. p. 610, 696 74 Velká nad Veličkou (id. 1/2), za dohodnutou kupní cenu 5.552,- Kč,

- pozemku p. č. 4164/97, ostatní plocha – silnice,
v k. ú. a obci Velké Němčice,
z vlastnictví Václavky Faronové, nar. 30. 9. 1929, trvale bytem Dolní 63, 691 63 Velké Němčice, za dohodnutou kupní cenu 5.126,- Kč,

- pozemku p. č. 4164/103, ostatní plocha – silnice,
v k. ú. a obci Velké Němčice,
z vlastnictví Miroslavy Hrdličkové, nar. 23. 2. 1980, trvale bytem Brněnská 629, 691 63 Velké Němčice, za dohodnutou kupní cenu 19.506,- Kč,

- pozemku p. č. 4164/96, ostatní plocha – silnice,
v k. ú. a obci Velké Němčice,
z vlastnictví Antonína Nováka, nar. 10. 4. 1943, trvale bytem Brodačská 43, 691 63 Velké Němčice, za dohodnutou kupní cenu 9.682,- Kč,

- pozemku p. č. 4164/95, ostatní plocha – silnice,
v k. ú. a obci Velké Němčice,
z vlastnictví Cecílie Vintrlíkové, nar. 29. 12. 1932, trvale bytem Městečko 66, 691 63 Velké Němčice, za dohodnutou kupní cenu 10.109,- Kč,

- pozemku p. č. 1053/2, ostatní plocha – silnice,
v k. ú. Lipovec u Blanska, obec Lipovec,
z vlastnictví Jana Škvařila, nar. 9. 4. 1982, trvale bytem Lipovec č. p. 2, 697 15 Lipovec, 
za dohodnutou kupní cenu 2.500,- Kč,

do vlastnictví Jihomoravského kraje a za podmínek kupních smluv, které tvoří přílohu 
č.                zápisu (příloha č. 1 materiálu),

b) s c h v a l u j e  použití finančních prostředků z Investičního fondu Jihomoravského kraje na úhradu kupních cen a dalších nákladů souvisejících s převodem.


Bod č. 70
Úplatné nabytí pozemků v k.ú. Čejkovice a v k.ú. Rakvice

Usnesení č. 2830/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením čl. 6 odst. 1 interního normativního aktu 65/INA-VOK Statut Investičního fondu Jihomoravského kraje

a) s c h v a l u j e  úplatné nabytí:
- části pozemku p.č. 4103/40 orná půda oddělené geometrickým plánem č. 1520-87/2013 
a nově označené jako pozemek p. č. 4103/78 orná půda o výměře 107 m2,
v k.ú. a obci Čejkovice,
z vlastnictví Marie Svobodové, nar. 1.8.1933, trvale bytem Újezd 653, 696 15 Čejkovice, 
za dohodnutou kupní cenu 22 704,- Kč,

- části pozemku p.č. 3115/4 orná půda oddělené geometrickým plánem č. 1520-56/2013 
a nově označené jako pozemek p.č. 3115/140 orná půda o výměře 40 m2,
v k.ú. a obci Čejkovice,
z vlastnictví Jany Bergmannové, nar. 25.3.1966, trvale bytem V Sadech 304, 696 15 Čejkovice, za dohodnutou kupní cenu 2 000,- Kč,

- části pozemku p.č. 3115/24 orná půda oddělené geometrickým plánem č. 1520-56/2013 
a nově označené jako pozemek p.č. 3115/135 orná půda o výměře 57 m2,
- části pozemku p.č. 4103/44 orná půda oddělené geometrickým plánem č. 1520-87/2013 
a nově označené jako pozemek p.č. 4103/81 orná půda o výměře 43 m2,
oba v k.ú. a obci Čejkovice,
z vlastnictví Milana Sýkory, nar. 27.2.1965, trvale bytem U Kapličky 503, 696 15 Čejkovice, za dohodnutou kupní cenu 5 000,- Kč,

- části pozemku p.č. 3115/9 orná půda oddělené geometrickým plánem č. 1520-87/2013 
a nově označené jako pozemek p.č. 3115/129 orná půda o výměře 34 m2,
- části pozemku p.č. 3145/69 orná půda oddělené geometrickým plánem č. 1520-87/2013 
a nově označené jako pozemek p.č. 3145/118 orná půda o výměře 12 m2,
- části pozemku p.č. 3115/18 orná půda oddělené geometrickým plánem č. 1520-56/2013 
a nově označené jako pozemek p.č. 3115/126 orná půda o výměře 2 m2,
- části pozemku p.č. 3115/25 orná půda oddělené geometrickým plánem č. 1520-56/2013 
a nově označené jako pozemek p.č. 3115/136 orná půda o výměře 55 m2,
- části pozemku p.č. 4251/106 orná půda oddělené geometrickým plánem č. 1520-56/2013 
a nově označené jako pozemek p.č. 4251/119 orná půda o výměře 25 m2, 
vše v k.ú. a obci Čejkovice,
z vlastnictví společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice, IČO: 25 50 49 32, se sídlem 
Bílovická 950, 696 15 Čejkovice, za dohodnutou kupní cenu 6 400,- Kč,

- pozemku p.č. 4970/1 ostatní plocha – silnice,
- pozemku p.č. 4970/2 ostatní plocha – jiná plocha, 
oba v k.ú. a obci Rakvice,
z vlastnictví Ing. Miroslava Valenty, nar. 18.12.1945, trvale bytem Spodní 29, Lahovice, 
159 00 Praha, za dohodnutou kupní cenu 23 760,- Kč,

- pozemku p.č. 4976/1 ostatní plocha – silnice,
- pozemku p.č. 4976/2 ostatní plocha – jiná plocha, 
oba v k.ú. a obci Rakvice,
z vlastnictví Miroslava Vajbara, nar. 15.12.1955, trvale bytem Na Kopcech 850, 691 03 Rakvice, za dohodnutou kupní cenu 158 750,- Kč,

- pozemku p.č. 4973/1 ostatní plocha – silnice,
- pozemku p.č. 4973/2 ostatní plocha – jiná plocha, 
oba v k.ú. a obci Rakvice,
z vlastnictví Barbory Paľové, nar. 1.5.1979, trvale bytem K Holému vrchu 678, Řeporyje, 
155 00 Praha, za dohodnutou kupní cenu 61 452,- Kč,

do vlastnictví Jihomoravského kraje a za podmínek kupních smluv, které tvoří přílohu 
č.                zápisu (příloha č. 1 materiálu),

b) s c h v a l u j e  použití finančních prostředků z Investičního fondu Jihomoravského kraje na úhradu nákladů  souvisejících s převodem.


Bod č. 71
Úplatný převod části pozemku p.č. 2347/6 v k.ú. Rosice u Brna

Usnesení č. 2831/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

s c h v a l u j e  prodej:
- části pozemku p.č. 2347/6 oddělené geometrickým plánem č. 2988-156/2016 a nově označené jako pozemek p.č. 2347/17 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 177 m2, 
v k.ú. Rosice u Brna, obec Rosice, 
z vlastnictví Jihomoravského kraje do vlastnictví společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., IČO: 49 45 58 42, se sídlem Soběšická 820/156, 638 00 Brno, 
za dohodnutou kupní cenu ve výši 158 000,- Kč + DPH ve výši 33 180,- Kč, celkem v částce 191 180,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. … zápisu (příloha č. 1 materiálu).


Bod č. 72
Úplatný převod pozemku p.č. 1764/6 v k.ú. Horní Heršpice

Usnesení č. 2832/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

s c h v a l u j e  prodej:
- pozemku p.č. 1764/6, zastavěná plocha a nádvoří,
v k.ú. Horní Heršpice a obci Brno,
z vlastnictví Jihomoravského kraje do vlastnictví společnosti E.ON Distribuce, a.s., 
IČO: 28 08 54 00, se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, 
za dohodnutou kupní cenu ve výši 28.150,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. … zápisu (příloha č. 1 materiálu).



Bod č. 73
Úplatný převod pozemku p.č. 1612/1 s budovou bez čp/če v k.ú. Jedovnice

Usnesení č. 2833/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

a) s c h v a l u j e  prodej:
- pozemku p.č. 1612/1, zastavěná plocha a nádvoří, s budovou bez čp/če, obč. vyb., jako jeho součástí,
v k.ú. Jedovnice, obec Jedovnice,
z vlastnictví Jihomoravského kraje do vlastnictví městyse Jedovnice, IČO: 00 28 02 83, 
se sídlem Havlíčkovo náměstí 71, 679 06 Jedovnice, za dohodnutou kupní cenu ve výši 350 000 Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. … zápisu (příloha č. 1 materiálu),

b) b e r e  n a  v ě d o m í,  že schválením prodeje výše uvedeného pozemku za kupní cenu ve výši 350 000 Kč poskytne Jihomoravský kraj městysi Jedovnice, IČO: 00 28 02 83, 
se sídlem Havlíčkovo náměstí 71, 679 06 Jedovnice, podporu de minimis v souladu 
s nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013, o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, a to ve výši 700 000 Kč, přičemž výše podpory se rovná rozdílu mezi obvyklou cenou stanovenou znaleckým posudkem a dohodnutou kupní cenou.


Bod č. 74
Úplatný převod pozemku s budovou v k.ú. Trnitá

Usnesení č. 2834/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

a) schvaluje budoucí prodej: 
- pozemku p. č. 1000/1 zastavěná plocha a nádvoří s budovou č. p. 270 občanská vybavenost, část obce Trnitá, jako jeho součástí,
v k. ú. Trnitá, obec Brno,
z vlastnictví Jihomoravského kraje do vlastnictví MUDr. Anny Hozové, nar. 19.06.1955, trvale bytem Rozárka 685/36, 644 00 Brno-Soběšice, za podmínek smlouvy o budoucí smlouvě kupní, které tvoří přílohu č. ………… zápisu (příloha č. 1 materiálu),

b) schvaluje prodej:
- pozemku p. č. 1000/1 zastavěná plocha a nádvoří s budovou č. p. 270 občanská vybavenost, část obce Trnitá, jako jeho součástí,
v k. ú. Trnitá, obec Brno,
z vlastnictví Jihomoravského kraje do vlastnictví MUDr. Anny Hozové, nar. 19.06.1955, trvale bytem Rozárka 685/36, 644 00 Brno-Soběšice, za dohodnutou kupní cenu ve výši 
16 275 000 Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. ………… zápisu (příloha č. 2 materiálu).


Bod č. 75
Úplatný převod pozemku s budovou a pozemků v k.ú. Makov

Usnesení č. 2835/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

s c h v a l u j e  prodej:
- pozemku p.č. st. 62 zastavěná plocha a nádvoří s budovou č.e. 151 jiná stavba, jako jeho součástí,
 - pozemku p.č. st. 63 zastavěná plocha a nádvoří – zbořeniště,
 - pozemku p.č. st. 64 zastavěná plocha a nádvoří – zbořeniště,
 - pozemku p.č. 375/4 ostatní plocha – jiná plocha,  
vše v k.ú. a obci Makov, 
z vlastnictví Jihomoravského kraje do vlastnictví pana Ladislava Halase, nar. 14.10.1982, trvale bytem Rozseč nad Kunštátem 141, 679 73 Rozseč nad Kunštátem, za dohodnutou kupní cenu ve výši 120 000,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. … zápisu (příloha č. 1 materiálu).


Bod č. 76
Úplatný převod pozemků v k.ú. Karolín

Usnesení č. 2836/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

s c h v a l u j e  prodej:
- pozemku p.č. 213/27, vodní plocha,
- pozemku p.č. st. 251/15, zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemku p.č. st. 251/16, zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemku p.č. st. 251/18, zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemku p.č. st. 251/19, zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemku p.č. st. 251/20, zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemku p.č. st. 251/21, zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemku p.č. st. 251/22, zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemku p.č. 251/17, ostatní plocha-silnice,
vše v k.ú. Karolín a obci Rájec-Jestřebí,
z vlastnictví Jihomoravského kraje do vlastnictví Lesů České republiky, s.p., 
IČO: 42 19 64 51, se sídlem Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, za dohodnutou kupní cenu ve výši 5.330,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. … zápisu (příloha č. 1 materiálu).
Hlasování č. 14:	51 – 0 – 1



Bod č. 77
Závazné ukazatele pro některé příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem

Usnesení č. 2837/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 35 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu 
s ustanoveními § 5 odst. 2 písm. c), § 12 odst. 2 písm. b), § 18 odst. 5, § 28 odst. 4 a § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,

a) stanovuje závazné ukazatele – investiční příspěvky a příspěvky na provoz 
s účelovým určením příspěvkovým organizacím Jihomoravského kraje na rok 2016 
dle rozpisu uvedeného v příloze č. … zápisu (příloha č. 1 materiálu),

b) schvaluje změny závazných ukazatelů stanovených v rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2016 příspěvkovým organizacím Jihomoravského kraje spočívající ve změně výše investičních příspěvků a příspěvků na provoz s účelovým určením dle rozpisu uvedeného v příloze č. … zápisu (příloha č. 1 materiálu),

c) schvaluje převod finančních prostředků z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2016 snížením příspěvku na provoz s účelovým určením pro Regionální muzeum v Mikulově, příspěvkovou organizaci, na akci Udržitelnost projektu „Obnova zahradních teras barokové zahrady u zámku v Mikulově“ ve výši 600 tis. Kč do Investičního fondu Jihomoravského kraje na úhradu výdajů dle rozpisu uvedeného v příloze č. … zápisu (příloha č. 1 materiálu),

d) schvaluje převod finančních prostředků z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2016 z akce č. 1209 – Technická pomoc v oblasti kultury a památkové péče ve výši 59 tis. Kč 
do Investičního fondu Jihomoravského kraje na úhradu výdajů dle rozpisu uvedeného v příloze č. … zápisu (příloha č. 1 materiálu),

e) schvaluje změnu závazku financování akce „Zhotovení stavby hasičské záchranné služby v objektu mezinárodního veřejného letiště Brno – Tuřany“ z rozpočtu Jihomoravského kraje do výše 75 000 tis. Kč na rok 2017 spočívající v prodloužení závazku financování až do roku 2018. 


Bod č. 78
Odvody investičních zdrojů – změna závazných ukazatelů některým příspěvkovým organizacím v oblasti školství zřizovaným Jihomoravským krajem

Usnesení č. 2838/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 35 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 12 odst. 2 písm. b) a § 28 odst. 6 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,

schvaluje změnu závazných ukazatelů – odvodů investičních zdrojů pro příspěvkové organizace v oblasti školství zřízené Jihomoravským krajem na rok 2016 do Investičního fondu Jihomoravského kraje dle přílohy č. …… zápisu (příloha č. 1 materiálu).


Bod č. 79
Strategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje 2016-2025

Usnesení č. 2839/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 35 odst. 1 a odst. 2 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů,

schvaluje dokument Strategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje 2016-2025, který tvoří přílohu č. …… zápisu (příloha č. 1 materiálu), a dokument Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje 2016-2017, který tvoří přílohu 
č. …… zápisu (příloha č. 2 materiálu).


Bod č. 80
Dar Mendelově univerzitě v Brně

Usnesení č. 2840/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. i) a § 36 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

a) schvaluje převod finančních prostředků z Investičního fondu Jihomoravského kraje, akce Výkup, nabytí a užívání nemovitostí, ve výši 310 000 Kč do rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2016 na akci Individuální dotace a dary,

b) schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 310 000 Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2016 Mendelově univerzitě v Brně, se sídlem Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno, IČ: 62156489, na financování nákupu uměleckého předmětu do rekonstruované auly Mendelovy univerzity v Brně - pořízení sochy G. J. Mendela za podmínek darovací smlouvy, jejíž návrh tvoří přílohu č. … zápisu (příloha č. 1 materiálu).


Bod č. 81
Dotace Akademickému centru studentských aktivit

Usnesení č. 2841/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 písm. c) zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2016 Akademickému centru studentských aktivit, se sídlem Jungmannova 866, 664 34 Kuřim, 
IČ: 26566958, ve výši 200 000,- Kč na realizaci projektu „Podpora aktivních vysokoškolských studentů – činnost Akademického centra studentských aktivit“ za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, který tvoří přílohu 
č. … zápisu (příloha č. 1 materiálu).


Bod č. 82
Dotace Jihomoravskému centru pro mezinárodní mobilitu

Usnesení č. 2842/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 písm. c) zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2016 Jihomoravskému centru pro mezinárodní mobilitu, zájmovému sdružení právnických osob, 
se sídlem Mezírka 775/1, Brno, PSČ: 602 00, IČ: 75064707, ve výši 500.000,- Kč, na projekt „Podpora projektů EU, jejich přípravy a udržitelnosti“, za podmínek návrhu smlouvy 
o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, který tvoří přílohu č.     zápisu (příloha č. 1 materiálu).


Bod č. 83
Dotace BEVE, spol. s r. o.

Usnesení č. 2843/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 písm. c) zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2016 BEVE, spol. s r.o., se sídlem Vyškov, Havlíčkova 342/7, PSČ 682 01, IČ: 46995412, ve výši 
110 000,- Kč na realizaci projektu „Týdny vzdělávání dospělých 2016 v JMK“, za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, který tvoří přílohu 
č. … zápisu (příloha č. 1 materiálu),

schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2016 BEVE, spol. s r.o., se sídlem Vyškov, Havlíčkova 342/7, PSČ 682 01, IČ: 46995412, ve výši 
75 000,- Kč na realizaci projektu „Úprava webu www.najdivzdelavani.cz“, za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, který tvoří přílohu 
č. … zápisu (příloha č. 2 materiálu),

schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2016 BEVE, spol. s r.o., se sídlem Vyškov, Havlíčkova 342/7, PSČ 682 01, IČ: 46995412, ve výši 
202 000,- Kč na realizaci projektu „Naučná stezka Ostrov u Macochy“, za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, který tvoří přílohu č. … zápisu (příloha č. 3 materiálu).



Bod č. 84
Dotace na přípravu a realizaci soutěže „Stavba Jihomoravského kraje 2016“

Usnesení č. 2844/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 36 písm. c) zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2016 ve výši 430.000,- Kč Svazu podnikatelů ve stavebnictví v Jihomoravském kraji při Svazu podnikatelů ve stavebnictví v České republice, se sídlem Bauerova 491/10, 603 00 Brno, IČ: 01541641, 
na přípravu a realizaci soutěže „Stavba Jihomoravského kraje 2016“, za podmínek smlouvy 
o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, jejíž návrh je přílohou č.       zápisu (příloha č. 1 materiálu).


Bod č. 85
Dotace v rámci dotačního programu „Podpora rozvoje cyklistiky 
a cyklistické dopravy v Jihomoravském kraji v roce 2016“

Usnesení č. 2845/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2016 v rámci 
3. kola výzvy dotačního programu „Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy 
v Jihomoravském kraji v roce 2016“ žadatelům, ve výši a na účely dle přílohy č. … zápisu (příloha č. 1 materiálu),

neschvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2016 
v rámci 3. kola výzvy dotačního programu „Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v Jihomoravském kraji v roce 2016“ žadateli a z důvodu dle přílohy č. … zápisu (příloha č. 3 materiálu).


Bod č. 86
Dodatek č. 1 ke smlouvě o  poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje – svazek obcí Obce pro Baťův kanál

Usnesení č. 2846/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 písm. c) zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 031178/15/ORR, uzavřené dne 26.10.2015 mezi Jihomoravským krajem jako poskytovatelem a dobrovolným svazkem obcí Obce pro Baťův kanál, se sídlem Masarykovo nám. 53/1, 695 01 Hodonín, IČ 75068478, jako příjemcem dotace, kterým se mění termín pro čerpání dotace do 31.12.2017 a termín pro předložení finančního vyúčtování dotace do 31.01.2018; návrh dodatku tvoří přílohu č.     zápisu (příloha č. 1 materiálu).


Bod č. 87
Dodatek č. 1 ke smlouvě o  poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje – Mikroregion Hodonínsko - dobrovolný svazek obcí

Usnesení č. 2847/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 písm. c) zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 031183/15/ORR, uzavřené dne 07.09.2015 mezi Jihomoravským krajem jako poskytovatelem a Mikroregionem Hodonínsko - dobrovolným svazkem obcí, 
se sídlem Masarykovo nám. 53/1, 695 01 Hodonín, IČ 71248633, jako příjemcem dotace, kterým se mění termín pro čerpání dotace do 31.12.2017 a termín pro předložení finančního vyúčtování dotace do 31.01.2018; návrh dodatku tvoří přílohu č.     zápisu (příloha č. 1 materiálu).


Bod č. 88
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje – obec Dolní Věstonice

Usnesení č. 2848/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 030084/15/ORR, uzavřené dne 8. 6. 2015 mezi Jihomoravským krajem jako poskytovatelem a obcí Dolní Věstonice, se sídlem Dolní Věstonice 67, 691 29 Dolní Věstonice, IČ 00283134, jako příjemcem dotace, kterým se mění termín pro čerpání dotace do 31. 12. 2017 a termín pro předložení finančního vyúčtování dotace do 31. 1. 2018;  návrh dodatku tvoří přílohu č.     zápisu (příloha č. 1 materiálu).


Bod č. 89
Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje – obec Vavřinec

Usnesení č. 2849/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 36 písm. d) zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 037538/16/ORR, uzavřené na realizaci projektu „Provoz TIC Veselice“ mezi Jihomoravským krajem jako poskytovatelem a obcí Vavřinec, Vavřinec 92, 679 13 Vavřinec, IČ: 00281204, jako příjemcem, jehož předmětem je změna rozsahu služeb poskytovaných turistickým informačním centrem; návrh dodatku tvoří přílohu č. … zápisu (příloha č. 1 materiálu).


Bod č. 90
Změny ve smlouvách o poskytnutí dotace v rámci programů SoMoPro II 
a SoMoPro 3

Usnesení č. 2850/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 písm. c) zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

a) schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace evidované 
pod č.j. JMK 120647/2014 na realizaci projektu „Vliv organických materiálů užívaných 
pro vložkování vodovodního potrubí na chemické znečištění vody“ uzavřené mezi Jihomoravským krajem a Masarykovou univerzitou, se sídlem Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno, IČ 00216224, jehož účelem je sloučení druhé průběžné zprávy a závěrečné zprávy projektu; návrh Dodatku č. 2 je přílohou č. ……… zápisu (příloha č. 1 materiálu),

b) schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace evidované 
pod č.j. JMK 49304/2014 na realizaci projektu „Výpočetní rámec pro společnou analýzu histopatologických snímků a dat genové exprese“ uzavřené mezi Jihomoravským krajem 
a Masarykovou univerzitou, se sídlem Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno, IČ 00216224, jehož účelem je změna projektu spočívající v aktualizaci Přílohy A smlouvy; návrh Dodatku č. 2 je přílohou č. ……… zápisu (příloha č. 2 materiálu),

c) schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace evidované 
pod č.j. JMK 49298/2014 na realizaci projektu „S/T kinázy zapojené do cytokininové signální dráhy a cytokininová kontrola růstu kořenů“ uzavřené mezi Jihomoravským krajem 
a Masarykovou univerzitou, se sídlem Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno, IČ 00216224, jehož účelem je změna textace Přílohy A Smlouvy; návrh Dodatku č. 2 je přílohou č. ……… zápisu (příloha č. 3 materiálu),

d) schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace evidované 
pod č.j. JMK 127641/2016 na realizaci projektu „Transparent Alumina for Energy Saving Light Sources“ uzavřené mezi Jihomoravským krajem a Vysokým učením technickým 
v Brně, se sídlem Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 00216305, jehož účelem je změna harmonogramu průběhu realizace projektu; návrh Dodatku č. 1 je přílohou č. ……… zápisu (příloha č. 4 materiálu).


Bod č. 91
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě 
za jeho výkon pro JIC

Usnesení č. 2851/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 36 písm. c) zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon mezi JIC, zájmovým sdružením právnických osob, se sídlem 
Purkyňova 649/127, Medlánky, 612 00 Brno, IČ: 71180478, a Jihomoravským krajem, jehož obsahem je rozšíření činností vykonávaných JIC, zájmovým sdružením právnických osob, 
v režimu závazku veřejné služby o využití přebytku vyrovnávací platby pro finanční posílení jeho dceřiné společnosti JIC Ventures, s.r.o., se sídlem Purkyňova 649/127, Medlánky, 
612 00 Brno, IČ: 04156293, za účelem plnění úkolů JIC Ventures, s.r.o., v oblasti financování nadějných technologických firem a navýšení vyrovnávací platby o 2.727.000 Kč za účelem výkonu těchto činností; návrh dodatku tvoří přílohu č. …… zápisu (příloha č. 1 materiálu).


Bod č. 92
Převzetí ručitelského závazku za závazky Centrály cestovního ruchu – Jižní Morava

Usnesení č. 2852/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ust. § 35 odst. 1, § 36 písm. i) ve spojení 
s ust. § 17 odst. 3 písm. a) a písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

schvaluje uzavření smlouvy o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem a bankou 
č. RD/11078/16/LCD mezi Jihomoravským krajem a Českou spořitelnou, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45244782, jejímž předmětem je převzetí ručitelského závazku Jihomoravským krajem za závazky Centrály cestovního ruchu – Jižní Morava, z.s.p.o., se sídlem Brno, Radnická 2, PSČ 602 00, IČ: 75063638, které vzniknou 
ze smlouvy o  úvěru č. 11078/16/LCD mezi Centrálou cestovního ruchu – Jižní Morava, z.s.p.o, se sídlem Brno, Radnická 2, PSČ 602 00, IČ: 75063638, a Českou spořitelnou, a.s., 
se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45244782, nebo v souvislosti s ní do 31. 12. 2026, a to až do výše 46 mil. Kč; návrh smlouvy o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem a bankou tvoří přílohu č. … zápisu (příloha č. 1 materiálu).


Bod č. 93
Projektový záměr „Poznejte přírodní a kulturní dědictví příhraničního regionu v poldru Soutok a podél řeky Moravy“

Usnesení č. 2853/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 35 odst. 1 a odst. 2 písm. h) a písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

schvaluje přípravu projektu „Poznejte přírodní a kulturní dědictví příhraničního regionu v poldru Soutok a podél řeky Moravy“ do výzvy v rámci Operačního programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika, Prioritní osa 2 – Kvalitní životní prostředí, Investiční priorita 3 – Zachování, ochrana, podpora a rozvoj přírodního a kulturního dědictví (6c), Specifický cíl 2.1 – Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví 
pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu, v souladu s projektovým záměrem, který tvoří přílohu č. … zápisu (příloha č. 1 materiálu),

schvaluje předložení žádosti o nevratný finanční příspěvek (NFP) za účelem realizace projektu „Poznejte přírodní a kulturní dědictví příhraničního regionu v poldru Soutok a podél řeky Moravy“ do výzvy v rámci Operačního programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika, jehož cíle jsou v souladu s Programem rozvoje Jihomoravského kraje 2014 – 2017 a Strategií rozvoje Jihomoravského kraje 2020 a jehož obsah tvoří projektový záměr, který je přílohou č. … zápisu (příloha č. 1 materiálu),

schvaluje závazek zabezpečení finančních prostředků na spolufinancování realizovaného projektu „Poznejte přírodní a kulturní dědictví příhraničního regionu 
v poldru Soutok a podél řeky Moravy“ ve výši rozdílu celkových výdajů a poskytnutého NFP v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci, tedy ve výši 10 % z celkové části rozpočtu projektu připadajícího na Jihomoravský kraj, tj. 46.600,- EUR,

schvaluje uzavření dohody o spolupráci na projektu v rámci programu INTERREG 
V-A Slovenská republika – Česká republika mezi Jihomoravským krajem jako vedoucím partnerem a Trnavským samosprávným krajem, se sídlem Starohájska 10, 917 01 Trnava, 
IČO 37836901, jako hlavním přeshraničním partnerem, jejíž návrh tvoří přílohu č. … zápisu (příloha č. 2 materiálu),

pověřuje hejtmana Jihomoravského kraje podpisem finální verze projektové žádosti „Poznejte přírodní a kulturní dědictví příhraničního regionu v poldru Soutok a podél řeky Moravy“ včetně všech příloh a dokumentů souvisejících s projektovou žádostí 
a případného doplnění projektové žádosti včetně příloh na základě připomínek ze strany Řídícího orgánu Operačního programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika.


Bod č. 94
Projekt „Lávka přes řeku Moravu včetně přístupové komunikace 
v archeologickém parku Mikulčice – Kopčany“ – změna

Usnesení č. 2854/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 35 odst. 1 a odst. 2 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

a) zrušuje část usnesení č. 2681/16/Z27 pod písm. b) ze dne 23. 6. 2016, která zní takto:
„Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 35 odst. 1 a odst. 2 písm. h) 
a písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

b) schvaluje předložení žádosti o nevratný finanční příspěvek v souladu 
s projektovým záměrem uvedeným pod písm. a) za účelem realizace projektu „Lávka přes řeku Moravu včetně přístupové komunikace v archeologickém parku Mikulčice – Kopčany“ do výzvy  INTERREG V-A SK-CZ/2016/03 v rámci Operačního programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika, jehož cíle jsou v souladu s platným územním plánem Jihomoravského kraje, Programem rozvoje Jihomoravského kraje 2014 – 2017, Strategií rozvoje Jihomoravského kraje 2020, Programem rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014 – 2020 a Koncepcí rozvoje cyklistiky 2016 – 2023, v termínu 
do 31. 8. 2016,“

b) schvaluje předložení žádosti o nevratný finanční příspěvek v souladu 
s projektovým záměrem schváleným usnesením č. 2681/16/Z27 pod písm. a) ze dne 
23. 6. 2016 za účelem realizace projektu „Lávka přes řeku Moravu včetně přístupové komunikace v archeologickém parku Mikulčice – Kopčany“ do výzvy  INTERREG V-A 
SK-CZ/2016/03 v rámci Operačního programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika, jehož cíle jsou v souladu s Programem rozvoje Jihomoravského kraje 
2014 – 2017, Strategií rozvoje Jihomoravského kraje 2020, Programem rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014 – 2020 a Koncepcí rozvoje cyklistiky 
2016 – 2023, v termínu dle požadavků dokumentace vydané řídícím orgánem.


Bod č. 95
Změna projektu „Páteřní poutní stezka sv. Cyrila a Metoděje 
v moravskoslovenském příhraničí“

Změna usnesení.

Usnesení č. 2855/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 35 odst. 1 a odst. 2 písm. h) 
a písm. i) a § 64 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

I. zrušuje část usnesení č. 2678/16/Z27 přijatou pod písm. a) a písm. b) na 27. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje dne 23. 6. 2016, která zní takto:

„Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 35 odst. 1 a odst. 2 písm. h) 
a písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

schvaluje přípravu projektu „Páteřní poutní stezka sv. Cyrila a Metoděje 
v moravskoslovenském příhraničí“ do výzvy  INTERREG V-A SK-CZ/2016/03 v rámci Operačního programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika, 
v souladu s projektovým záměrem, který tvoří přílohu č. 98a zápisu,

schvaluje předložení žádosti o nevratný finanční příspěvek v souladu s projektovým záměrem uvedeným pod písm. a) za účelem realizace projektu „Páteřní poutní stezka 
sv. Cyrila a Metoděje v moravskoslovenském příhraničí“ do výzvy  INTERREG V-A 
SK-CZ/2016/03 v rámci Operačního programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika, jehož cíle jsou v souladu s platným územním plánem Jihomoravského kraje, Programem rozvoje Jihomoravského kraje 2014 – 2017, Strategií rozvoje Jihomoravského kraje 2020, Programem rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014 – 2020 a Koncepcí rozvoje cyklistiky 2016 – 2023, v termínu 
do 31. 8. 2016,“

II. schvaluje přípravu projektu „Páteřní poutní stezka sv. Cyrila a Metoděje 
v moravskoslovenském příhraničí“ do výzvy  INTERREG V-A SK-CZ/2016/03 v rámci Operačního programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika v souladu 
s projektovým záměrem, který tvoří přílohu č. … zápisu (příloha č. 1 materiálu),

III. schvaluje předložení žádosti o nenávratný finanční příspěvek v souladu 
s projektovým záměrem uvedeným pod bodem II. za účelem realizace projektu „Páteřní poutní stezka sv. Cyrila a Metoděje v moravskoslovenském příhraničí“ do výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2016/03 v rámci Operačního programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika, jehož cíle jsou v souladu s Programem rozvoje Jihomoravského kraje 
2014 – 2017, Strategií rozvoje Jihomoravského kraje 2020 a Programem rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014 – 2020, v termínu dle požadavků dokumentace vydané řídícím orgánem,

IV.	schvaluje navýšení závazku zabezpečení finančních prostředků 
na spolufinancování realizovaného projektu „Páteřní poutní stezka sv. Cyrila a Metoděje 
v moravskoslovenském příhraničí“ ve výši rozdílu celkových výdajů a poskytnutého nevratného finančního příspěvku v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci, tedy ve výši 10 % z celkové části rozpočtu projektu připadajícího na Jihomoravský kraj, o 617,29 EUR, 
tj. z částky 6 376,85 EUR na částku 6 994,14 EUR,

V.		svěřuje náměstkovi hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Marku Šlapalovi schvalování a podepisování monitorovacích zpráv, žádostí o platbu včetně příloh, čestných prohlášení, oznámení formálních změn a deklaratorních a informativních dokumentů naplňujících projekt „Páteřní poutní stezka sv. Cyrila a Metoděje v moravskoslovenském příhraničí“ spolufinancovaný z EU.
Hlasování č. 15:	51 – 0 – 5


Bod č. 96
Změny Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje

Usnesení č. 2856/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. d) zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu 
s ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

schvaluje změnu č. 29 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje spočívající v doplnění Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací o aktuální záměr Čebín – Podhájí, modernizace úpravny vody a zvýšení kvality zdroje pitné vody; změna tvoří přílohu 
č.     zápisu (příloha č. 1 materiálu),

schvaluje změnu č. 30 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje pro skupinový vodovod Damnice, skupinový vodovod Bohutice a Oleksovice; změna tvoří přílohu č.   zápisu (příloha č. 2 materiálu),

schvaluje změnu č. 31 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje pro skupinový vodovod Božice, skupinový vodovod Znojmo (vodovod Valtrovice a obec Křídlůvky); změna tvoří přílohu č.   zápisu (příloha č. 3 materiálu),

schvaluje změnu č. 32 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje spočívající v odkanalizování obcí Čučice a Ketkovice vybudováním kanalizace v obou obcích a odvedením odpadních vod do společné ČOV v obci Čučice; změna tvoří přílohu č.   zápisu (příloha č. 4 materiálu).


Bod č. 97
Dotace v oblasti vodního hospodářství

Usnesení č. 2857/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje (ag. č. 033040/15/OŽP) uzavřené dne 02.11.2015 s obcí Lipov, 
Lipov 182, 696 72 Lipov, IČ: 00285056, kterým se mění lhůta ke splnění podmínek 
pro poukázání dotace; návrh dodatku tvoří přílohu č. … zápisu (příloha č. 1 materiálu).


Bod č. 98
Dotace na hospodaření v lesích

Usnesení č. 2858/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a Pravidly pro poskytování finanční podpory na hospodaření v lesích v Jihomoravském kraji 2013-2019

schvaluje poskytnutí dotací na hospodaření v lesích z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2016 subjektům a ve výších uvedených v příloze č. … zápisu (příloha č. 1 materiálu), za podmínek uvedených v návrhu smlouvy o poskytnutí dotace, který tvoří přílohu č. … zápisu (příloha č. 2 materiálu).


Bod č. 99
Změny dotací v rámci dotačního programu „Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje“ pro rok 2016

Usnesení č. 2859/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 
a) schvaluje poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2016 v rámci dotačního programu „Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje“ pro rok 2016 žadateli Dobrovolný svazek obcí Ždánický les a Politaví, Jiráskova 502, 685 01 Bučovice, IČ: 61731226, ve výši 150.000 Kč na projekt „Společné projekty 2016“,

b) schvaluje změnu celkových nákladů akce a výše účelové dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2016 schválené usnesením č. 2523/16/Z26 ze dne 21.04.2016 
v rámci dotačního programu „Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje“ pro rok 2016 na základě žádosti č. j. JMK 30786/2016 městysu Štítary, Štítary 149, 671 02 Štítary, 
IČ: 00293598, dle přílohy č. … zápisu (příloha č. 2 materiálu),

c) ruší část usnesení č. 2523/16/Z26 ze dne 21.04.2016, kterou bylo schváleno poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje“ pro rok 2016 obci Kožušice, Kožušice 97, 683 33 Nesovice, IČ: 00372498, ve výši 30.000 Kč na účel „Obecní knihovna Kožušice“.


Bod č. 100
Dary obcím oceněným v rámci krajského kola soutěže Vesnice roku 2016
v Programu obnovy venkova

Usnesení č. 2860/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ust. § 36 odst. 1 písm. b) zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

schvaluje poskytnutí finančního daru z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2016 ve výši 200 000 Kč obci Kozojídky, Kozojídky č. 100, PSČ 696 63, IČ: 00488861, 
za vítězství v krajském kole soutěže Vesnice roku 2016 v Programu obnovy venkova 
za podmínek uvedených ve vzoru darovací smlouvy, který tvoří přílohu č. … zápisu (příloha č. 2 materiálu),

schvaluje poskytnutí finančního daru z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2016 ve výši 145 000 Kč obci Drnovice, Drnovice č. 102, PSČ 679 76, IČ: 00280151, 
za zisk oranžové stuhy v krajském kole soutěže Vesnice roku 2016 v Programu obnovy venkova za podmínek uvedených ve vzoru darovací smlouvy, který tvoří přílohu č. … zápisu (příloha č. 2 materiálu).


Bod č. 101
Odpověď České golfové federaci

Usnesení č. 2861/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 35 odst. 1 a § 35 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

nevyhovuje podnětu České golfové federace, IČ: 45251100, se sídlem 
Strakonická 2860/4, 150 00 Praha 5, na předložení návrhu zákona Poslanecké sněmovně 
ve věci změny zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů,

schvaluje text odpovědi České golfové federaci, který tvoří přílohu č. … zápisu (příloha č. 2 materiálu).
Hlasování č. 16:	54 – 0 – 0



Bod č. 102
Dotace Cisterciáckému opatství Porta coeli

Usnesení č. 2862/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 písm. c) zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2016 příjemci Cisterciácké opatství Porta coeli, se sídlem Předklášteří, Porta coeli 1001, PSČ: 666 02, 
IČ: 00406147, na účel „Stavební úpravy veřejného WC a sociálního zázemí muzea“ ve výši 
2 350 000,00 Kč, za podmínek uvedených ve smlouvě o poskytnutí dotace, jejíž návrh tvoří přílohu č. … zápisu (příloha č. 2 materiálu).


Bod č. 103
Dotace Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci

Usnesení č. 2863/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2016 příjemci Muzeum města Brna, příspěvková organizace, se sídlem Brno, Špilberk 210/1, PSČ 662 24, IČ: 00101427, na účel „Vysílá studio Brno. Výstava k 55. výročí ČT TS Brno“ ve výši 200 000,00 Kč, za podmínek uvedených ve smlouvě o poskytnutí dotace, jejíž návrh tvoří přílohu č. … zápisu (příloha č. 2 materiálu).


Bod č. 104
Dotace Slováckému krúžku "Charvatčané", z.s.

Usnesení č. 2864/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2016 příjemci Slovácký krúžek "Charvatčané", z.s., se sídlem SNP 737/80, Charvátská Nová Ves, 
PSČ 690 06 Břeclav, IČ: 26596121, na účel „Vystoupení Slováckého krúžku "Charvatčané" 
v Chorvatsku“ ve výši 58 000,00 Kč, za podmínek uvedených ve smlouvě o poskytnutí dotace, jejíž návrh tvoří přílohu č. … zápisu (příloha č. 2 materiálu).



Bod č. 105
Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v oblasti památkové péče

Usnesení č. 2865/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 038563/16/ORR ze dne 19.07.2016 uzavřené mezi Jihomoravským krajem jako poskytovatelem a Kateřinou Opavovou, bytem Rotalova 1132/26, 614 00 Brno, nar. 22.11.1979, jako příjemcem dotace, kterým se mění účel dotace na „Výměna střechy, statické zajištění objektu a obnova hliněných omítek“ v rámci projektu „Obnova venkovské usedlosti čp. 43 v Kučerově“; návrh Dodatku č. 1 tvoří přílohu č. … zápisu (příloha č. 3 materiálu),

schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 039112/16/ORR ze dne 30.08.2016 uzavřené mezi Jihomoravským krajem jako poskytovatelem a městem Hrušovany nad Jevišovkou, se sídlem náměstí 
Míru 22, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou, IČ: 00292877, jako příjemcem dotace, kterým se mění charakter dotace z neinvestiční na investiční a účel dotace; návrh Dodatku č. 1 tvoří přílohu č. … zápisu (příloha č. 4 materiálu).


Bod č. 106
Změna účelu použití finančních prostředků v Investičním fondu JMK

Usnesení č. 2866/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. i) zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

schvaluje změnu účelu použití finančních prostředků v rámci Investičního fondu Jihomoravského kraje ve výši 3.131.440 Kč z akce 1795 – Centrální depozitář na akci 
1346 – Depozitáře příspěvkových organizací.


Bod č. 107
Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace – stanovení závazného ukazatele

Usnesení č. 2867/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. i) zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 12 odst. 2 
písm. b) a § 28 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,

stanovuje závazný ukazatel – příspěvek na provoz účelově určený na akci „Výkup předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu“ pro Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvkovou organizaci, ve výši 142 tis. Kč na rok 2016.


Bod č. 108
Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace – změna závazného ukazatele

Usnesení č. 2868/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. i) zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 12 odst. 2 
písm. b) a § 28 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,

schvaluje změnu závazného ukazatele stanoveného pro Regionální muzeum 
v Mikulově, příspěvkovou organizaci, v rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2016 spočívající ve snížení příspěvku na provoz účelově určeného na akci Udržitelnost projektu „Obnova zahradních teras barokové zahrady u zámku v Mikulově“ o částku 775 tis. Kč, 
tj. z částky 1.787 tis. Kč na částku 1.012 tis. Kč.
Hlasování č. 17:	51 – 0 – 4


Bod č. 109
Finanční podpora poskytovatelům sociálních služeb v Jihomoravském kraji 
pro rok 2016 – dofinancování dle § 101a zákona o sociálních službách

Usnesení č. 2869/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb., 
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

schvaluje uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb pro rok 2016, jejichž předmětem je navýšení finanční podpory v rámci dofinancování dle přílohy č. … zápisu (Příloha č. 1 materiálu); vzor dodatku tvoří přílohu 
č. … zápisu (Příloha č. 2 materiálu).


Bod č. 110
Finanční podpora poskytovatelům sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2016 – dofinancování dle § 105 zákona o sociálních službách

Usnesení č. 2870/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. i) a § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 písm. b) a § 28 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,

a) schvaluje uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí finanční podpory 
na poskytování sociálních služeb z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2016, jejichž předmětem je navýšení finanční podpory – příspěvku na provoz účelově určeného sociálním službám v Jihomoravském kraji dle přílohy č. … zápisu (Příloha č. 1 materiálu); vzor dodatku tvoří přílohu č. … zápisu (Příloha č. 2 materiálu),

b) schvaluje změnu závazného ukazatele – příspěvku na provoz účelově určeného 
pro příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb zřizované Jihomoravským krajem 
na poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v roce 2016 ve výši 6.900.000 Kč 
dle přílohy č. … zápisu (Příloha č. 3 materiálu).


Bod č. 111
Stanovení závazného ukazatele příspěvkovým organizacím v oblasti sociálních služeb

Usnesení č. 2871/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. i) zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu 
s ustanovením § 12 odst. 2 písm. b) a § 28 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,

a) stanovuje závazné ukazatele – účelově určené příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím v oblasti sociálních služeb na rok 2016 dle rozpisu uvedeného v příloze č. … zápisu (Příloha č. 1 materiálu),

b) schvaluje převod finančních prostředků z Investičního fondu Jihomoravského kraje, z akce Rezerva na investiční akce, ve výši 276,90 tis. Kč do rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2016 na pokrytí účelově určených příspěvků na provoz dle rozpisu uvedeného v příloze č. … zápisu (Příloha č. 1 materiálu).
Hlasování č. 18:	53 – 0 – 2


Bod č. 112
SÚS JMK - změna závazného ukazatele na rok 2016

Usnesení č. 2872/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 12 odst. 2 písm. b) a § 28 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,

schvaluje změnu závazného ukazatele stanoveného pro příspěvkovou organizaci Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje v rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2016 spočívající ve zvýšení příspěvku na provoz o částku 35 000 tis. Kč.



Bod č. 113
Dodatek č. 2 k darovací smlouvě č. AC 005125/10/OM uzavíraný s městem Hustopeče

Usnesení č. 2873/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

schvaluje uzavření dodatku č. 2 k darovací smlouvě č. AC 005125/10/OM uzavřené dne 22.12.2010 mezi městem Hustopeče, IČO: 00283193, se sídlem Dukelské nám. 2/2, 
693 17 Hustopeče, jako dárcem a Jihomoravským krajem jako obdarovaným; text dodatku 
č. 2 k darovací smlouvě tvoří přílohu č. …… zápisu (příloha č. 1 materiálu).


Bod č. 114
Závazné ukazatele pro některé příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem II

Usnesení č. 2874/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 35 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu 
s ustanoveními § 12 odst. 2 písm. b), § 18 odst. 5, § 28 odst. 4 a § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,

a) stanovuje závazné ukazatele – investiční příspěvky a příspěvky na provoz 
s účelovým určením příspěvkovým organizacím Jihomoravského kraje na rok 2016 
dle rozpisu uvedeného v příloze č. … zápisu (příloha č. 1 materiálu),

b) schvaluje změny závazných ukazatelů stanovených v rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2016 příspěvkovým organizacím Jihomoravského kraje spočívající ve změně výše investičních příspěvků dle rozpisu uvedeného v příloze č. … zápisu (příloha č. 1 materiálu),

c) schvaluje závazek financování projektu Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy Brno, Sokolská, příspěvkové organizace – „Centrum odborného vzdělávání 
ve strojírenství Kuřim“ s předpokládaným obdobím realizace v letech 2017 – 2018 do výše 112 272 tis. Kč, z toho předpokládané výdaje na spolufinancování do výše 9 900 tis. Kč 
a na nezpůsobilé výdaje do výše 102 372 tis. Kč, v případě, že bude projekt schválen řídícím orgánem k financování v rámci Integrovaného regionálního operačního programu,  prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, investiční priorita 10 Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání a odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu, specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání 
a celoživotní učení.



Bod č. 115
Závazek spolufinancování projektu EU „I-CULT“ – změna

Usnesení č. 2875/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. i) zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

a) zrušuje usnesení č. 2375/16/Z25 ze dne 18.2.2016, 

b) schvaluje závazek spolufinancování projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“ s předpokládaným obdobím realizace v letech 2016 – 2019 v případě, že bude projekt schválen řídícím orgánem k financování v rámci programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko-Česká republika, prioritní osa 2: Životní prostředí a zdroje, 
IP 6c: Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví,
- realizovaného  Jihomoravským muzeem ve Znojmě, příspěvkovou organizací, do výše 
900 tis. Kč, 
- realizovaného  Regionálním muzeem v Mikulově, příspěvkovou organizací, do výše 
560 tis. Kč.


Bod č. 116
Memorandum o spolupráci při přípravě a realizaci projektu „Janáčkova kulturního centra“

Usnesení č. 2876/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 35 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

a) schvaluje uzavření Memoranda o spolupráci při přípravě a realizaci projektu „Janáčkova kulturního centra“ mezi Ministerstvem kultury, se sídlem Maltézské 
náměstí 471/1, 118 11 Praha, IČ 00023671, Jihomoravským krajem a Statutárním městem Brnem, se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, IČ 44992785, jehož účelem je zajistit společný postup smluvních stran při přípravě a realizaci výstavby „Janáčkova kulturního centra“ v Brně a jehož návrh tvoří přílohu č. … zápisu (příloha č. 1 materiálu),

b) ukládá Radě Jihomoravského kraje zapracovat do návrhů rozpočtu na roky 2018 
a 2019 finanční prostředky na přípravu a realizaci projektu „Janáčkova kulturního centra“.
Hlasování č. 19:	56 – 0 – 1


Bod č. 117
Zpráva o činnosti Rady hospodářské a sociální dohody Jihomoravského kraje za I. pololetí 2016

Usnesení č. 2877/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ust. § 35 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

bere na vědomí Zprávu o činnosti Rady hospodářské a sociální dohody Jihomoravského kraje za I. pololetí 2016 (příloha č. 1 materiálu).


Bod č. 118
Smlouva o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu na požární techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí JSDH měst 
a obcí na období 2013 – 2016 – město Tišnov

Usnesení č. 2878/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

schvaluje změnu smluvních podmínek investiční dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2016 schválené usnesením č. 2496/16/Z26 v rámci dotačního programu Jihomoravského kraje na požární techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí jednotek sborů dobrovolných hasičů měst a obcí Jihomoravského kraje na období 
2013 – 2016 městu Tišnov, se sídlem nám. Míru 111, 666 01 Tišnov, IČ: 00282707, ve výši 500 000 Kč, na projekt „Půdní vestavba požární zbrojnice“, dle návrhu smlouvy o poskytnutí dotace, který tvoří přílohu č. … zápisu (příloha č. 1 materiálu).


Bod č. 119
Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje II

Usnesení č. 2879/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
   
schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 040058/16/OKH, která byla uzavřena s městem Židlochovice, se sídlem Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, IČ: 00282979, jehož předmětem je změna termínu čerpání a vypořádání dotace a souvisejících podmínek použití dotace, práv 
a povinností příjemce; návrh Dodatku č. 1 tvoří přílohu č. … zápisu (příloha č. 1 materiálu),  

schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 040027/16/OKH, která byla uzavřena s městysem Švábenice, se sídlem Švábenice 18, 683 23 Švábenice, IČ: 00292354, jehož předmětem je změna termínu čerpání a vypořádání dotace, změna technických podmínek projektu a souvisejících podmínek použití dotace, práv a povinností příjemce; návrh Dodatku č. 1 tvoří přílohu č. … zápisu (příloha č. 2 materiálu), 

schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 037200/16/OKH, která byla uzavřena s městysem Hvězdlice, se sídlem Nové Hvězdlice 72, 683 41 Hvězdlice, IČ: 00291811, jehož předmětem je změna druhu a účelu dotace; návrh Dodatku č. 1 tvoří přílohu č. … zápisu (příloha č. 3 materiálu),

schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 036454/16/OKH, která byla uzavřena se statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Tuřany, se sídlem Tuřanské náměstí 84/1, 620 00 Brno, IČ: 44992785, jehož předmětem je změna termínu čerpání a vypořádání dotace; návrh Dodatku č. 1 tvoří přílohu č. … zápisu (příloha č. 4 materiálu),	

schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 037436/16/OKH, která byla uzavřena se spolkem Unie malých a středních podniků ČR, z.s., se sídlem Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha, IČ: 27024687, jehož předmětem je změna termínu čerpání a vypořádání dotace; návrh Dodatku č. 1 tvoří přílohu č. … zápisu (příloha č. 5 materiálu),

schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 036617/16/OKH, která byla uzavřena s obcí Blatnička, se sídlem Blatnička 163, 696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem, IČ: 00488518, jehož předmětem je změna druhu dotace a změna podmínek použití dotace, práv a povinností příjemce - neuznatelných výdajů projektu; návrh Dodatku č. 1 tvoří přílohu č. … zápisu (příloha č. 6 materiálu),  

schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 036618/16/OKH, která byla uzavřena s obcí Blatnička, se sídlem Blatnička 163, 696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem, IČ: 00488518, jehož předmětem je změna druhu dotace a změna podmínek použití dotace, práv a povinností příjemce - neuznatelných výdajů projektu; návrh Dodatku č. 1 tvoří přílohu č. … zápisu (příloha č. 7 materiálu), 

schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 032922/15/OKH, která byla uzavřena s Regionální hospodářskou komorou Brno, se sídlem Výstaviště 1, 648 04 Brno, IČ: 48907723, jehož předmětem je změna účelu dotace; návrh Dodatku č. 2 tvoří přílohu č. … zápisu (příloha č. 8 materiálu),

schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 040163/16/OKH, která byla uzavřena s Mendelovou univerzitou 
v Brně, se sídlem Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno, IČ: 62156489, jehož předmětem je změna účelu dotace, podmínek použití dotace, práv a povinností příjemce - změna uznatelných a neuznatelných výdajů projektu - zahrnutí ostatních osobních nákladů do uznatelných výdajů projektu; návrh Dodatku č. 1 tvoří přílohu č. … zápisu (příloha č. 9 materiálu),

schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 034605/15/OKH, která byla uzavřena s Apoštolskou církví, KC Naděje Bučovice, se sídlem Urbáškova 132, 685 01 Bučovice, Vícemilice, IČ: 03352871, jehož předmětem je změna účelu dotace, změna termínu čerpání a vypořádání dotace; návrh Dodatku č. 1 tvoří přílohu č. … zápisu (příloha č. 10 materiálu),

schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 039022/16/OKH, která byla uzavřena s TJ SOKOL Vracov, z.s., se sídlem Sokolská 900, 696 42 Vracov, IČ: 47375779, jehož předmětem je změna druhu 
a účelu dotace; návrh Dodatku č. 1 tvoří přílohu č. … zápisu (příloha č. 11 materiálu),

schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 040434/16/OKH, která byla uzavřena s TJ Sokol Ořešín, z.s., se sídlem Drozdí 88/6, Ořešín, 621 00 Brno, IČ: 44017561, jehož předmětem je změna účelu dotace; návrh Dodatku č. 1 tvoří přílohu č. … zápisu (příloha č. 12 materiálu),

schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 040403/16/OKH, která byla uzavřena s TJ Šaratice, z.s., se sídlem Dvorek 397, 683 52 Šaratice, IČ: 46270752, jehož předmětem je změna účelu dotace; návrh Dodatku č. 1 tvoří přílohu č. … zápisu (příloha č. 13 materiálu).


Bod č. 120
Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje II

Usnesení č. 2880/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 písm. c) a d) a § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

zrušuje část usnesení č. 2706/16/Z27 ze dne 23. 6. 2016, kterou bylo schváleno poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2016 subjektu Znojemská beseda, se sídlem Masarykovo náměstí 449/22, 669 02 Znojmo, IČ: 00092720, 
ve výši 350 000 Kč, na projekt „Podpora propagace kulturních akcí a cestovního ruchu“,

zrušuje část usnesení č. 2706/16/Z27 ze dne 23. 6. 2016, kterou bylo schváleno poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2016 obci Radslavice, se sídlem Radslavice 91, 683 21 Pustiměř, IČ: 00373567, ve výši 300 000 Kč, na projekt „Inženýrské sítě etapa B3 (druhá část)“,

zrušuje část usnesení č. 2497/16/Z26 ze dne 21. 4. 2016, kterou bylo schváleno poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2016 v rámci dotačního programu Zkvalitnění sportovního prostředí v Jihomoravském kraji v roce 2016 subjektu VSCM BASKET MORAVA, z. s., se sídlem Vídeňská 470/9, Štýřice, 639 00 Brno, IČ: 04072090, ve výši 100 000 Kč, na projekt „VSCM BASKET MORAVA“,

schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2016 subjektům na účely, ve výších, v termínech čerpání a vyúčtování uvedených v přílohách č. … zápisu (přílohy č. 4 a 5 materiálu), za podmínek uvedených ve vzoru smlouvy o poskytnutí dotace, který tvoří přílohu č. … zápisu (příloha č. 3 materiálu).


Bod č. 121
Dotace na podporu projektů realizovaných v rámci dotačního programu MŠMT Podpora materiálně technické základny sportu

Usnesení č. 2881/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2016 
na podporu projektu realizovaného v rámci dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR „Podpora materiálně technické základny sportu“ spolku Tenis centrum Drnovice, z. s., se sídlem Brněnská 122/212, Nouzka, 682 01 Vyškov, IČ: 22607820, na projekt „Tenisová hala Q“, ve výši 2 667 000 Kč, v termínu čerpání do 30. 6. 2017 
a termínu vypořádání do 31. 7. 2017, za podmínek uvedených v návrhu smlouvy o poskytnutí dotace, který tvoří přílohu č. … zápisu (příloha č. 1 materiálu),

schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2016 
na podporu projektu realizovaného v rámci dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR „Podpora materiálně technické základny sportu“ pobočnému spolku Tělocvičná jednota Sokol Bučovice, se sídlem Zámecká 550, 685 01 Bučovice, 
IČ: 13693247, na projekt „Rekonstrukce tělocvičny na ulici Školní 710, 685 01 Bučovice“ 
ve výši 314 000 Kč, v termínu čerpání do 31. 12. 2016 a termínu vypořádání do 31. 1. 2017, za podmínek uvedených v návrhu smlouvy o poskytnutí dotace, který tvoří přílohu č. … zápisu (příloha č. 2 materiálu).


Bod č. 122
Informace o řešení situace vzniklé sesuvy půdy v Dolních Věstonicích

Usnesení č. 2882/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 35 odst. 1  a § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
a ustanovením § 5 odst. 2 písm. c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,

a)	bere na vědomí informaci o řešení situace vzniklé sesuvy půdy v Dolních Věstonicích (příloha č. 1 materiálu),

b)	schvaluje závazek spolufinancování akce „Dolní Věstonice, sanace sesuvů - zprovoznění krajské komunikace“ v maximální výši do 23 555 975 Kč, a to za podmínky, 
že budou realizována opatření, která povedou ke znovuobnovení provozu na komunikaci III/42 117 mezi Dolními Věstonicemi a Pavlovem,

c) schvaluje vytvoření rezervy v Rezervním fondu Jihomoravského kraje 
na financování akce „Dolní Věstonice, sanace sesuvů - zprovoznění krajské komunikace“ 
ve výši 23 555 975 Kč převodem finančních prostředků z následujících zdrojů:
Rezerva k financování mimořádných potřeb kraje v případě ekologických či přírodních katastrof z rozpočtu Rezervního fondu Jihomoravského kraje na rok 2016 ve výši 
15 696 600 Kč,
Rezerva k financování mimořádných potřeb kraje v případě ekologických či přírodních katastrof ze zůstatku Rezervního fondu Jihomoravského kraje z minulých let ve výši 
150 400 Kč,
zůstatek finančních prostředků vyčleněných v rámci Rezervního fondu Jihomoravského kraje v roce 2014 na výdaje vzniklé v souvislosti s vyhlášeným stavem nebezpečí na území obcí Strachotín, Dolní Věstonice a Pavlov ve výši 3 769 600 Kč,
	Rezerva na financování výdajů nad rámec schváleného rozpočtu v rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2016 ve výši 3 939 375 Kč.

Bod č. 123
Humanitární pomoc zemětřesením zasažené Itálii

Usnesení č. 2883/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. i) a § 36 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

schvaluje převod finančních prostředků z Rezervního fondu Jihomoravského kraje, z akce Rezerva k financování mimořádných potřeb kraje v případě ekologických či přírodních katastrof, ve výši 500 000,- Kč do rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2016 za účelem poskytnutí finančního daru subjektu Associazione della Croce Rossa Italiana (Italskému červenému kříži), se sídlem Via Toscana 12, 00187 Řím, Italská republika, IČ: 13669721006, ve výši 7 400,- EUR a finančního daru Regionu Marche, se sídlem via Gentile da Fabriano 9, 60125 Ancona, Italská republika, IČ: 00481070423, ve výši 11 100,- EUR, 

schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 7 400,- EUR z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2016 Associazione della Croce Rossa Italiana (Italskému červenému kříži), se sídlem Via Toscana 12, 00187 Řím, Italská republika, IČ: 13669721006, na pomoc při odstraňování následků ničivého zemětřesení, které zasáhlo střední Itálii dne 
24. 8. 2016, za podmínek uvedených v návrhu darovací smlouvy, který tvoří přílohu č. … zápisu (příloha č. 1 materiálu),

schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 11 100,- EUR z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2016 Regionu Marche, se sídlem via Gentile da Fabriano 9, 60125 Ancona, Italská republika, IČ: 00481070423, na obnovu infrastruktury poničené následkem zemětřesení, které zasáhlo střední Itálii dne 24. 8. 2016, za podmínek uvedených 
v návrhu darovací smlouvy, který tvoří přílohu č. … zápisu (příloha č. 2 materiálu).
Hlasování č. 20:	55 – 0 – 0


Bod č. 124
Závazné ukazatele příspěvkových organizací Jihomoravského kraje 
v oblasti školství na rok 2016 II

Usnesení č. 2884/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. i) zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 12 odst. 2 písm. b) a § 28 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,

a) schvaluje změny závazných ukazatelů – příspěvků na provoz bez účelového určení 
pro příspěvkové organizace v oblasti školství zřízené Jihomoravským krajem na rok 2016 
dle přílohy č. … zápisu (příloha č. 1a materiálu),

b) stanovuje závazné ukazatele – příspěvky na provoz účelově určené pro příspěvkové organizace v oblasti školství zřízené Jihomoravským krajem na rok 2016 dle přílohy
č. … zápisu (příloha č. 1b materiálu),

c) schvaluje změny závazných ukazatelů – příspěvků na provoz účelově určených 
pro příspěvkové organizace v oblasti školství zřízené Jihomoravským krajem na rok 2016 
dle příloh č. … zápisu (přílohy č. 1c, 1d, 1e, 1f materiálu),

d) stanovuje závazný ukazatel – příspěvek na provoz účelově určený pro příspěvkovou organizaci v oblasti školství zřízenou Jihomoravským krajem na rok 2016 dle přílohy č. … zápisu (příloha č. 1g materiálu) s možností použití finančních prostředků do 31. 12. 2017.


Bod č. 125
Dotace společnosti Ruka pro život, o.p.s.

Usnesení č. 2885/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. i) a § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

a) schvaluje snížení finančních prostředků vyčleněných Zastupitelstvem Jihomoravského kraje ve schváleném rozpočtu výdajů Jihomoravského kraje na rok 2016 usnesením č. 2179/15/Z23 dne 17. 12. 2015 na dotační program Financování sociálních služeb - spolufinancování z rozpočtu JMK (§ 105 zákona č. 108/2006 Sb.) o částku 
250.000 Kč a jejich využití za účelem poskytnutí dotace společnosti Ruka pro život, o.p.s., 
se sídlem Rajmonova 1199/4, 182 00 Praha, IČ: 27017699,

b) schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2016 
společnosti Ruka pro život, o.p.s., se sídlem Rajmonova 1199/4, 182 00 Praha, IČ: 27017699, ve výši 250.000 Kč na projekt Zvýšení kvality služeb v organizaci, v termínu čerpání 
a vyúčtování dle přílohy č. … zápisu (příloha č. 1 materiálu), za podmínek uvedených 
ve smlouvě o poskytnutí dotace, jejíž vzor tvoří přílohu č. … zápisu (příloha č. 2 materiálu).


Bod č. 126
Závazné ukazatele pro některé příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem III

Usnesení č. 2886/16/Z28:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 35 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu 
s ustanoveními § 12 odst. 2 písm. b), § 18 odst. 5 a § 28 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,

a) stanovuje závazný ukazatel – příspěvek na provoz s účelovým určením příspěvkové organizaci Jihomoravského kraje na rok 2016 dle rozpisu uvedeného v příloze č. … zápisu (příloha č. 1 materiálu),

b) schvaluje změny závazných ukazatelů stanovených v rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2016 příspěvkovým organizacím Jihomoravského kraje spočívající ve změně výše příspěvků na provoz s účelovým určením dle rozpisu uvedeného v příloze č. … zápisu (příloha č. 1 materiálu),

c) schvaluje převod finančních prostředků z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2016, z akce č. 1031 – Řešení mimořádných vlivů a zvýšení bezpečnosti škol a školských zařízení v JMK, ve výši 211 tis. Kč do Investičního fondu Jihomoravského kraje.
Hlasování č. 21:	53 – 0 – 3

