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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 
 
 

19. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 
 

na čtvrtek 5. listopadu 2015 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 19. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 
 

 

 

      Datum  23. 10. 2015 
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Návrh programu 19. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 
dne 5. listopadu 2015 

 
 

1. Zahájení 
2. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje za období od 31. 8. do 23. 10. 2015 
3. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje  
4. Informace o jednání Rady Asociace krajů ČR  
5. Rozdělení neinvestiční dotace poskytnuté Ministerstvem vnitra ČR a Jihočeským krajem na 

rok 2015 na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí  
6. Žádost o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně - září až říjen 2015  
7. Realizace projektu JčK „Posílení vybavení Zdravotnické záchranné služby Jihočeského 

kraje technikou a věcnými prostředky“ a jeho předfinancování, kofinancování a financování 
nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje  

8. Personální změna v představenstvu obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s.  
9. Pravidla pro aktualizaci sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji  
10. Minimální síť protidrogových služeb na území Jihočeského kraje na období 2015 - 2017  
11. Odůvodnění významné veřejné zakázky – „Obměna sanitních vozidel pro ZZS JčK na 

období 2016 - 2019  
12. Poskytnutí dotace Farní charitě Týn nad Vltavou  
13. Dodatek ke Zřizovací listině příspěvkové organizace zřizované Jihočeským krajem v sociální 

oblasti  
14. Dotační programy Jihočeského kraje pro rok 2016  
15. Dotační program Podpora žáků a studentů Jihočeského kraje - výběr projektů  
16. Dotace na hospodaření v lesích - 4. část žádostí k projednání  
17. Změny u akcí v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2015 (3. část)  
18. Realizace projektu „Podpora činnosti Regionální stálé konference pro území Jihočeského 

kraje v letech 2016-2017“ a předfinancování jeho způsobilých výdajů a financování 
nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje  

19. Realizace projektu „Smart Akcelerátor v Jihočeském kraji“ a jeho kofinancování a 
předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje  

20. Realizace projektu „Technická pomoc - Jihočeský kraj - kód 121“ a kofinancování a 
předfinancování jeho způsobilých výdajů a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu 
Jihočeského kraje (Ing. Jaromír Slíva, MBA)  

21. Realizace projektu „Technická pomoc - Jihočeský kraj - kód 123“ jeho kofinancování a 
předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje  

22. Realizace projektu „Spolupráce příhraničních regionů v oblasti vzdělávání“ a jeho 
kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje  

23. Vzorová Dohoda o spolupráci mezi vedoucím partnerem a projektovými partnery 
INTERREG V-A Rakousko - Česká republika v programovacím období 2014-2020  

24. Odůvodnění významné podlimitní veřejné zakázky na stavební práce na akci „Mosty ev.č. 
1403 – 1  a 1403 – 2  Zátaví“  

25. Odůvodnění veřejné zakázky na stavební práce na akci „Přístavba nové budovy, půdní 
vestavba a stavební úpravy - Domov pro seniory Kaplice“  

26. Vyúčtování dopravní obslužnosti za rok 2014  
27. Dopravní obslužnost Jihočeského kraje na r. 2016 
28. Aktualizace Zásad územního rozvoje JčK - podněty  
29. Územní studie „prověření úpravy a dořešení koridoru obchvatu města Trhové Sviny“  
30. Grantový program podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - žádosti obcí o 

prodloužení termínu pro předložení závěrečné zprávy   
31. Rozvojový program Zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství v roce 2015 
32. Smlouva o poskytnutí příspěvku na zajištění účasti na Hrách VII. zimní olympiády dětí a 

mládeže ČR 2016 v Ústeckém kraji  
33. Rozpočet školství - 4. úprava rozpočtu  
34. Rozpočet školství - 5. úprava rozpočtu  
35. Dodatky zřizovacích listin škol a školských zařízení  
36. Dodatky ke zřizovacím listinám kulturních zařízení 
37. Dotace z rozpočtu Jihočeského kraje - spolufinancování projektu Enviroskop  
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38. Účelová neinvestiční dotace MŽP ČR na podporu Národní sítě environmentálního 
vzdělávání, výchovy a osvěty v roce 2015  

39. Rozpočtové změny 24/15  
Majetkové dispozice 
40. Předání staveb k hospodaření Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje  
41. Přijetí daru a převzetí nemovitostí do vlastnictví Jihočeského kraje  
42. Změna usnesení zastupitelstva kraje č. 150/2015/ZK - 16 - Záměr prodeje pozemku v k. ú. 

Třeboň  
43. Změna usnesení zastupitelstva kraje č. 149/2015/ZK - 16 - Záměr budoucího prodeje částí 

pozemků v k. ú. Lipno nad Vltavou  
44. Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Trocnov od ČR - Státního pozemkového úřadu do 

vlastnictví kraje  
45. Předání nemovitostí v k. ú. Dačice k hospodaření  
46. Různé, diskuze 
47. Závěr 
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