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H E J T M A N K A  J I H O Č E S K É H O  K R A J E  

 
 

 

V souladu s § 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění 
 
 

s v o l á v á m 
 
 

7. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 
 

na čtvrtek 22. června 2017 od 10:00 hodin. 
 
 
 

Zasedání se koná ve velkém zasedacím sále  
Krajského úřadu Jihočeského kraje, ul. U Zimního stadionu 1952/2,  

České Budějovice, 2. podlaží. 
 

 

 

 

 
  
  
  

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Příloha: 
Návrh programu 7. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 
 

 

 

      Datum 9. 6. 2017 
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Návrh programu 7. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 

dne 22. června 2017 
 

 

1. Zahájení 
2. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje za období od 27. 4. 2017 do 25. 5. 2017   
3. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje  
4. Zpráva o vyřizování dotazů, podnětů a připomínek členů zastupitelstva kraje  
5. Volba člena Kontrolního výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje  
6. Realizace projektu „Portál krizového řízení Jihočeského kraje“ a jeho kofinancování a předfinancování 

z rozpočtu Jihočeského kraje  
7. Účetní závěrka Jihočeského kraje za rok 2016 
8. Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2016  
9. Změna stanov obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s.   
10. Změna stanov obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s.  
11. Změna stanov obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s.  
12. Změna stanov obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.  
13. Změna stanov obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s.  
14. Změna stanov obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s.  
15. Změna stanov obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s.  
16. Změna stanov obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s.  
17. Změna stanov obchodní společnosti Jihočeské nemocnice, a.s.   
18. Odměňování členů představenstev obchodních společností založených Jihočeským krajem v oblasti 

zdravotnictví  
19. Změna členů představenstev obchodních společností založených Jihočeským krajem v oblasti 

zdravotnictví  
20. Realizace projektu „Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura pro Zdravotnickou 

záchrannou službu JK“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje  
21. Smlouva o spolupráci s městem Dačice   
22. Realizace projektu předkládaného do OP ŽP a jeho kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z 

rozpočtu Jihočeského kraje - DDM J. Hradec  
23. Realizace projektu předkládaného do OPŽP, jeho kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z 

rozpočtu Jihočeského kraje - DDM České Budějovice  
24. Realizace projektu předkládaného do OP ŽP a jeho kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z 

rozpočtu Jihočeského kraje - SOŠ a SOU J. Hradec  
25. Realizace projektu předkládaného do OP ŽP a jeho kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z 

rozpočtu Jihočeského kraje - Gymnázium a SOŠe Vimperk  
26. Realizace projektu předkládaného do OP ŽP a jeho kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z 

rozpočtu Jihočeského kraje - DDM Č. Budějovice, objekt Jenišov  
27. Realizace projektu předkládaného do OP ŽP a jeho kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z 

rozpočtu Jihočeského kraje - SOU Lišov  
28. Realizace projektu předkládaného do OP ŽP a jeho kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z 

rozpočtu Jihočeského kraje - KŠH Č. Budějovice  
29. Realizace projektu předkládaného do OP ŽP a jeho kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z 

rozpočtu Jihočeského kraje - SPŠ strojní a stavební Tábor   
30. Realizace projektu předkládaného do OP ŽP a jeho kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z 

rozpočtu Jihočeského kraje - Gymnázium Č. Krumlov  
31. Rozpočet školství - Druhá úprava rozpisu rozpočtu  
32. Žádosti o poskytnutí individuální dotace z oblasti školství, mládeže a sportu  
33. Dodatky zřizovacích listin škol a školských zařízení  
34. Informace o schválení dokumentu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v JK  
35. Aktualizace Akčního plánu SPRSS JK pro rok 2017  
36. Aktualizace sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji  
37. Akční plán Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb JK pro rok 2018  
38. Zrušení usnesení č. 154/2017/ZK-6 a předložení žádosti a realizace projektu „Podpora sociálních služeb 

v Jihočeském kraji V“  
39. Metodika pro poskytování účelové dotace dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, poskytovatelům 

sociálních služeb pro rok 2018  
40. Návrhy na rozdělení finančních prostředků v rámci Krajského dotačního programu na podporu sociálních 

služeb pro rok 2017  
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41. Dodatky ke Zřizovacím listinám příspěvkových organizací v sociální oblasti  
42. Realizace projektu „Specifický informační a komunikační systém a související infrastruktura pro JK“  
43. Vyrovnávací platba za závazek veřejné služby na úhradu ztráty z činnosti obecného hospodářského zájmu 

spojeného se zajištěním programu Jihočeských podnikatelských voucherů Jihočeského 
vědeckotechnického parku, a.s. na rok 2017 

44. Vyrovnávací platba za závazek veřejné služby na úhradu ztráty z činnosti obecného hospodářského zájmu 
Jihočeského vědeckotechnického parku, a.s. na rok 2017  

45. 4. úplná aktualizace územně analytických podkladů Jihočeského kraje  
46. Grantový program podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - žádost o prodloužení termínu pro 

předložení závěrečné zprávy  
47. Žádosti o změnu realizace projektu v rámci dotačních programů Jihočeského kraje  
48. Změna usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 366/2016/ZK-25 ze dne 22.9.2016 ve věci „Dotační 

programy Jihočeského kraje pro rok 2017“  
49. Dotační program Jihočeského kraje Podpora oprav místních komunikací, 1. výzva pro rok 2017 - výběr 

projektů  
50. Dotační program Podpora a zkvalitnění zdravotní péče o nevyléčitelně nemocné, včetně podpory rodin 

těchto nemocných  
51. Dotační program Jihočeského kraje „Poskytování dotace na financování úroků z úvěru pro předfinancování 

projektů cizích subjektů spolufinancovaných z evropských dotačních titulů“ - 1. výzva pro rok 2017 - výběr 
žádostí  

52. Žádost o poskytnutí individuální dotace na obnovu veřejného osvětlení a rozhlasu obce Staňkov  
53. Návrh dotace Jihočeského kraje na kofinancování akcí v rámci dotačního programu MZe 129 250 

„Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“  
54. Zrušení usnesení č. 31/2016/ZK-21 a schválení realizace a financování projektu „Revitalizace tůní v EVL 

a PP Tůně u Špačků – II. etapa“  
55. Dodatek ke smlouvě - Mezinárodní hudební festival Český Krumlov  
56. Návrh darovací smlouvy mezi Městem Jindřichův Hradec a Muzeem Jindřichohradecka, p. o. JK 
57. Kofinancování projektu „DIGITAL DANUBE - Big Data in the Danube region“ z rozpočtu kraje  
58. Realizace projektu „Centrální dispečink IDS JK“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu JK 
59. Vyúčtování dopravní obslužnosti za rok 2016  
60. Dopravní obslužnost Jihočeského kraje na rok 2017  
61. Dodatek č. 15 smlouvy č. 010/09/043/00/00 o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě s 

dopravcem České dráhy, a.s.  
62. Rekreační doprava - individuální dotace z rozpočtových prostředků Jihočeského kraje (Bc. Jiří Švec)  
63. Program investiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy Správy a údržby silnic Jihočeského kraje 

(mimo páteřní a základní síť) - aktualizace 2017  
64. Program investiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje – aktualizace 

2017   
65. Program opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje realizovaných v rámci Strategie 

bezpečnosti silničního provozu – aktualizace 2017  
66. Zpráva o průběhu valné hromady společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s.  
67. Rozpočtové změny 14/17  
Majetkové dispozice 
68. Záměr majetkoprávního vypořádání nemovitostí  
69. Zrušení usnesení 411/2011/ZK-27 a nový záměr prodeje nemovitostí v obci Stráž nad Nežárkou  
70. Záměr prodeje částí pozemků v k. ú. Albrechtice  
71. Záměr prodeje nepotřebných nemovitostí v k. ú. Osek u Radomyšle  
72. Prodej nemovitostí v k. ú. Bechyně městu Bechyně  
73. Prodej pozemku s budovou DM - Husova čp. 141 v k.ú. Třeboň 
74. Prodej pozemku KN č. 158 se stavbou v k. ú. Dub u Prachatic  
75. Koupě pozemků v k. ú. Písek  
76. Výkup pozemku p.č. 729/2 v k.ú. Číčenice pro KŠH  
77. Záměr směny nemovitostí s Vojenskými lesy a statky ČR, s.p.  
78. Směna pozemků v k. ú. Horní Planá  
79. Směna nemovitostí v k. ú. Třeboň  
80. Přijetí daru pozemků v k. ú. Dačice od města Dačice  
81. Záštity členů Rady Jihočeského kraje s finanční podporou  
82. Různé, diskuze 
83. Závěr 
 


