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H E J T M A N  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 
 
 

3. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 
 

na čtvrtek 16. února 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. 
 
 
 
 
 

  
  
 Mgr. Jiří Zimola, v.r. 
                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha: 
Návrh programu 3. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 
 

 
 
     Datum 3. 2. 2017
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Návrh programu 3. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 

dne 16. února 2017 
 

 

1. Zahájení 
2. Slib nového člena zastupitelstva kraje  
3. Odměna a paušální náhrady nového člena zastupitelstva  
4. Volba neuvolněného člena rady kraje  
5. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje za období od 1. 12. 2016 do 12. 1. 2017  
6. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje  
7. Zpráva o vyřizování dotazů, podnětů a připomínek členů zastupitelstva kraje  
8. Informace o jednání Rady Asociace krajů ČR  
9. Poskytnutí individuálních dotací  
10. Návrh volby přísedících krajského soudu  
11. Ukončení činnosti společného stálého zastoupení Jihočeského kraje a Královéhradeckého kraje při EU  
12. Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - 

Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8  
13. Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu 

Jihočeského kraje - VOŠ, SPŠ automobilní a technická, České Budějovice  
14. Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu 

Jihočeského kraje - SOŠ strojní a elektrotechnická, Velešín  
15. Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu 

Jihočeského kraje - Střední škola a Základní škola, Vimperk  
16. Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu 

Jihočeského kraje - DDM Strakonice  
17. Zrušení usnesení č. 429/2016/ZK-25 ve věci realizace projektu předkládaného do programu Ministerstva 

zemědělství a jeho spolufinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - Krajské školní hospodářství, ČB  
18. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji za školní rok 2015/2016  
19. Rozvojový program MŠMT na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách 

na období leden – srpen 2017  
20. Dotace pro oblast sportu na základě individuálních žádostí o poskytnutí dotace  
21. Dodatky zřizovacích listin škol a školských zařízení  
22. Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací zřizovaných JK v sociální oblasti  
23. Aktualizace sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji  
24. Posouzení poskytování sociální služby v návaznosti na projekty investičního charakteru  
25. Návrhy na rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního řízení pro poskytovatele sociálních služeb v 

JčK pro rok 2017  
26. Smlouva o poskytnutí dotace Dětskému centru Jihočeského kraje  
27. Koncepce zdravotnictví JK na období 2015 – 2020 - Aktualizace únor 2017  
28. Změna způsobu financování nákupu vozidel ZZS se zvýšenou dostupností s vybavením  
29. Realizace projektu „Restrukturalizace a rekonstrukce akutního psychiatrického oddělení Nemocnice České 

Budějovice, a.s. v rámci deinstitucionalizace psychiatrické péče Jihočeského kraje“ a jeho kofinancování a 
předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje  

30. Volba členů dozorčí rady a členů představenstva společnosti RERA a.s. a zástupce Jihočeského kraje na 
jednáních valných hromad společnosti RERA a.s.  

31. Realizace projektu „Modernizace komunikací II. třídy (P10) A“ a jeho financování z rozpočtu Jihočeského 
kraje  

32. Realizace projektu „Modernizace komunikací II. třídy (P10) B“ a jeho financování z rozpočtu Jihočeského 
kraje  

33. Realizace projektu „Modernizace komunikací II. třídy (P10) C“ a jeho financování z rozpočtu Jihočeského 
kraje  

34. Realizace projektu „Modernizace komunikací II. třídy (P10) D“ a jeho financování z rozpočtu Jihočeského 
kraje  

35. Realizace projektu „Modernizace komunikací II. třídy (P10) E“ a jeho financování z rozpočtu Jihočeského 
kraje  

36. Realizace projektu „Přeložka II/128 Číměř“ a jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje  
37. Realizace projektu „Jižní obchvat Němčic, silnice II/145“ a jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje  
38. Realizace projektu „Technické vzdělávání přes hranice“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu 

kraje  
39. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. SDO/OEZI/1073/16  
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40. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. SDO/OREG/170/16 (Závazek veřejné služby z činnosti obecného 
hospodářského zájmu spojeného se zajištěním programu Jihočeských podnikatelských voucherů 
Jihočeského vědeckotechnického parku, a.s.) - oprava administrativní chyby (Ing. Jaromír Slíva, MBA)  

41. Dodatek č. 6 ke Smlouvě o zajištění realizace Programu zvýhodněných regionálních úvěrů pro malé 
podnikatele a obce v Jihočeském kraji  

42. Dodatek č. 14 smlouvy č. 010/09/043/00/00 o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě s 
dopravcem České dráhy, a.s.  

43. Aktualizace Tarifu IDS JK, Smluvní přepravní podmínky IDS JK  
44. 5. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje - vydání 
45. 6. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje - podnět k pořízení  
46. Stanovisko Jihočeského kraje k novele zákona č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny  
47. Změna usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 366/2016/ZK-25 ze dne 22. 9. 2016 ve věci „Dotační 

programy Jihočeského kraje pro rok 2017“  
48. Žádost obce Heřmaň o prodloužení termínu realizace dotace  
49. Žádost o souhlas s přechodem práv a povinností příjemce dotace  
50. Návrh dotace Jihočeského kraje na kofinancování akcí v rámci dotačního programu MZe 129 250 

„Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“  
51. Návrhy smluv o poskytnutí individuálních dotací pro pověřené knihovny regionálními funkcemi 

v Jihočeském kraji  
52. Individuální dotace z rozpočtu OKPP  
53. Informace o rozpočtových opatřeních v závěru roku 2016  
54. Rozpočtové změny 4/17 
55. Prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně v krajském programu "Podpora tvorby územně plánovací 

dokumentace obcí Jihočeského kraje"  
Majetkové dispozice 
56. Záměr majetkoprávního vypořádání nemovitostí  
57. Majetkoprávní vypořádání nemovitostí  
58. Zrušení usnesení č. 141/2016/ZK-22 a nový záměr prodeje pozemku s budovou DM Husova č. p. 141 v k. 

ú. Třeboň  
59. Prodej části pozemku v k.ú. Měšice u Tábora  
60. Záměr směny nemovitostí v k.ú. Kaplice  
61. Koupě pozemku parcely v k. ú. Vimperk  
62. Přenesení kompetence zastupitelstva kraje pro rozhodování o nabytí hmotných nemovitých věcí v dražbě  
63. Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje na rok 

2017  
64. Plán činnosti Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí Zastupitelstva Jihočeského kraje na rok 

2017  
65. Různé, diskuze 
66. Závěr 

 
 

 
 

 
 


