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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 
 
 

20. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 
 

na čtvrtek 11. dubna 2019 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. Ivana Stráská, v.r. 
                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 
Příloha: 
Návrh programu 20. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 

 
 

 

 

      Datum 29. 3. 2019 
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Návrh programu 20. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 

dne 11. dubna 2019 
 

 
 

1. Zahájení 
2. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje za období od 25. 1. do 28. 3. 2019  
3. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje  
4. Zpráva o vyřizování dotazů, podnětů a připomínek členů zastupitelstva kraje  
5. Návrh vymezení zonace území Národního parku Šumava 
6. Volba člena Kontrolního výboru  
7. Návrh opětovné volby přísedících krajského soudu  
8. Poskytnutí individuálních dotací v gesci odboru Kancelář hejtmanky  
9. Žádost HZS JčK o posunutí realizace projektu "Tábor - přístavba pro garážová stání a zázemí"  
10. Informace o dosavadní činnosti obchodní společnosti Jihočeské nemocnice, a.s.  
11. Vyrovnávací platby za závazek veřejné služby nemocnicím JčK na rok 2019  
12. Dodatek č. 23 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje  
13. Volba člena představenstva společnosti RERA a. s.  
14. Dodatek č. 8 ke Smlouvě o zajištění realizace Programu zvýhodněných regionálních úvěrů pro malé 

podnikatele v Jihočeském kraji 
15. Zrušení usnesení 344/2018/ZK-17 a ve věci realizace projektu „ Okružní křižovatka silnice II/145 s ulicí 

1. máje ve Vimperku – Fišerka“ a nové schválení jeho financování z rozpočtu JK  
16. Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2019  
17. Změna práva hospodaření se svěřenými nemovitostmi v sociální oblasti  
18. Dodatky ke Zřizovacím listinám příspěvkových organizací v sociální oblasti  
19. Dodatky zřizovacích listin škol a školských zařízení zřizovaných krajem  
20. Realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování, předfinancování a financování 

nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - SOŠ ekologická a potravinářská, Veselí nad Lužnicí  
21. Realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování, předfinancování a financování 

nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - SŠ technická a obchodní, Dačice   
22. Realizace projektů předkládaných do OPŽP a jejich kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů 

z rozpočtu Jihočeského kraje - GY, SOŠE a SOU, Kaplice  
23. Rozvojový program - Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků 

mateřských, základních a středních škol, konzervatoří a školních družin v roce 2019   
24. Rozvojový program - Podpora odborného vzdělávání  
25. Rozpočet školství – Rozpis rozpočtu škol a školských zařízení na rok 2019  
26. Podání žádostí do Národního dotačního programu 21-Centra odborné přípravy  
27. Žádosti o poskytnutí individuální dotace z oblasti sportu  
28. Žádosti o změnu realizace projektů v rámci dotačních programů Jihočeského kraje  
29. Dotační program Jihočeského kraje Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti vědy, mládeže 

a sportu, 1. výzva pro rok 2019 - výběr projektů 
30. Dotační program Jihočeského kraje Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti kultury, 1. výzva pro 

rok 2019 - výběr projektů  
31. Dotační program Podpora práce s dětmi a mládeží (mimo oblast sportu), 1. výzva pro rok 2019 - výběr 

projektů  
32. Dotační program Jihočeského kraje Podpora sportu, 1. výzva pro rok 2019 - výběr projektů  
33. Dotační program Jihočeského kraje Podpora školství, 1. výzva pro rok 2019 - výběr projektů  
34. Dotační program Jihočeského kraje Podpora oprav a rekonstrukcí místních komunikací, 1. výzva pro rok 

2019 - výběr projektů  
35. Dotační program Jihočeského kraje Podpora paliativní péče v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2019 - 

výběr projektů  
36. Dotační program Jihočeského kraje Podpora služeb nedefinovaných v zákoně 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, 1. výzva pro rok 2019 - výběr projektů   
37. Dotační program Jihočeského kraje Podpora prevence kriminality v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2019 - 

výběr projektů  
38. Dotační program Jihočeského kraje Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, 1. výzva 

pro rok 2019 - výběr projektů  
39. Dotační program Jihočeského kraje Podpora cyklistiky a cyklodopravy v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 

2019 - výběr projektů  
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40. Dotační program Jihočeského kraje Podpora lyžařských výcvikových kurzů, 1. výzva pro rok 2019 - výběr 
projektů  

41. Dotační program Jihočeského kraje Podpora bezpříspěvkového dárcovství krve, 1. výzva pro rok 2019 - 
výběr projektů  

42. Dotační program Jihočeského kraje Podpora a rozvoj protidrogové politiky Jihočeského kraje v roce 2019, 
1. výzva pro rok 2019 - výběr projektů  

43. Dotační program Jihočeského kraje Podpora kultury, 1. výzva pro rok 2019 - výběr projektů  
44. Dotační program Jihočeského kraje Kulturní dědictví, 1. výzva pro rok 2019 - výběr projektů 
45. Dotační program Jihočeského kraje Podpora muzeí a galerií, 1. výzva pro rok 2019 - výběr projektů  
46. Dotační program Jihočeského kraje Podpora rodinné politiky Jihočeského kraje (Podpora posilování 

rodičovských kompetencí, mezigeneračního soužití a prevence sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti), 
1. výzva pro rok 2019 - výběr projektů  

47. Dotační program Jihočeského kraje Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí 
Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2019 - výběr projektů  

48. Dotační program Jihočeského kraje Rozvoj venkova a krajiny, 1. výzva pro rok 2019, výběr projektů  
49. Dotační program Jihočeského kraje Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2019 - výběr projektů  
50. Peněžitý dar místním akčním skupinám a Krajskému sdružení NS MAS ČR Jihočeského kraje  
51. Individuální dotace - Vybrané akce grantové politiky Jihočeského kraje v oblasti kultury  
52. Dotace pro Krajskou síť environmentálních center Krasec, z. s., v roce 2019  
53. Návrh dotace Jihočeského kraje na kofinancování akcí v rámci dotačního programu MZe 129 300 „Podpora 

výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ pro rok 2019 - 1. část  
54. Zrušení usnesení č. 411/2016/ZK-25 Účast Jihočeského kraje v projektu Wetlands in the heart of Europe na 

pozici přidruženého příjemce v komunitárním programu LIFE   
55. Zrušení usnesení č. 37/2018/ZK-11 a schválení realizace a financování projektu „Optimalization of Natura 

2000 sites managament delivery in the South Bohemia Region and the territory of South Slovakia“  
56. Realizace projektu „EDUSTEM - Stimulace zájmu o vědu a techniku u dětí a žáků v příhraničních regionech“ 

a jeho předfinancování a kofinancování z rozpočtu kraje  
57. Dopravní obslužnost Jihočeského kraje na rok 2019  
58. Aktualizace Tarifu Integrovaného dopravního systému Jihočeského kraje a Smluvních přepravních podmínek 

Integrovaného dopravního systému Jihočeského kraje  
59. Memorandum o společné spolupráci při přípravě a výstavbě D3 a D4  
60. Plnění rozpočtu Jihočeského kraje za rok 2018  
61. Rozpočtové změny 7/19  
62. Poskytnutí individuální dotace Regionální agrární komoře Jihočeského kraje na rok 2019  
63. Poskytnutí individuální dotace Jihočeské hospodářské komoře na rok 2019  
64. Poskytnutí individuálních dotací na rok 2019 ostatním subjektům v gesci OEKO  
65. Poskytnutí návratné finanční výpomoci sdružení Jihočeská Silva Nortica  

Majetkové dispozice 
66. Předání staveb k hospodaření Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, vyřazení staveb z hospodaření 

Správy a údržby silnic Jihočeského kraje a nemovitosti doporučené k demolici  
67. Záměr majetkoprávního vypořádání nemovitostí - vyhlášení  
68. Majetkoprávní vypořádání nemovitostí - ukončení záměru  
69. Vypořádání podílového spoluvlastnictví 1/16 s ICOM transport a.s. a záměr prodeje 1/16 v k. ú. Pelhřimov  
70. Prodej pozemku v k. ú. České Budějovice 4  
71. Koupě pozemku a garáže v k. ú. Vimperk  
72. Koupě stavební parcely KN č. 516 v k. ú. Prachatice pro Domov Seniorů Mistra Křišťana Prachatice  
73. Změna práva hospodaření s nemovitým majetkem v k. ú. České Budějovice 6  
74. Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Radenín od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových  
75. Souhlas s odstraněním staveb ve statku Dobešice  
76. Souhlas s odstraněním staveb v zařízeních sociálních služeb v k. ú. Dobrá Voda u Horní Stropnice, Libníč 

a České Budějovice 3  

 
77. Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje na rok 2019  
78. Individuální dotace v rámci záštit členů Rady Jihočeského kraje  
79. Různé, diskuze 
80. Závěr 

 


