Mgr. IVANA STRÁSKÁ
HEJTMANKA JIHOČESKÉHO KRAJE
Datum 30. 11. 2017

V souladu s § 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění
svolávám
10. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
na čtvrtek 14. prosince 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. Ivana Stráská, v.r.

Příloha:
Návrh programu 10. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
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Návrh programu 10. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
dne 14. prosince 2017

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení
Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje za období od 16. 10. do 16. 11. 2017
Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje
Zpráva o vyřizování dotazů, podnětů a připomínek členů zastupitelstva kraje
Návrh výše odměn neuvolněných členů zastupitelstva kraje a paušální náhrady ušlého výdělku od 1. 1. 2018
Žádost o prodloužení termínu realizace akce "Investiční rekonstrukce hasičského muzea v Bechyni"
Dohoda o spolupráci mezi spolkovou zemí Dolní Rakousko a kraji Jihomoravský, Jihočeský a Vysočina
Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s.
Realizace projektu obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s., „Multifunkční informační a komunikační
systém v Nemocnici Prachatice, a.s.“ v rámci 28. výzvy IROP a jeho kofinancování a předfinancování
z rozpočtu Jihočeského kraje
10. Organizace a zajištění pohotovostních služeb a prohlídek těl zemřelých v Jihočeském kraji v roce 2018
11. Návrh - Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2018
12. Návrh - Střednědobý výhled rozpočtu Jihočeského kraje na období let 2019 a 2020
13. Vzor Dodatku k Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu v oblasti
sociálních služeb - podmíněná síť
14. Aktualizace sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji
15. Posouzení poskytování sociální služby v návaznosti na projekty investičního charakteru
16. Pravidla pro tvorbu a aktualizaci sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji
17. Zrušení usnesení č. 236/2017/ZK-7 ve věci realizace projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji
V
18. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace v sociální oblasti
19. Žádost o individuální dotace žadatele Tichý svět o.p.s.
20. Žádosti o individuální dotace z oblasti mládeže a sportu
21. Rozvojový program na Zvýšení platů pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců
regionálního školství
22. Rozvojový program Podpora odborného vzdělávání
23. Rozpočet školství - pátá úprava rozpisu rozpočtu
24. Dodatky zřizovacích listin škol a školských zařízení
25. Petice Jižní tangenta
26. Zpráva o plnění Programu rozvoje kraje
27. Individuální dotace na ztrátu z činnosti JAIP o.p.s.
28. Individuální dotace na spolupráci při přípravě akreditace oboru Řízení lidských zdrojů na VŠTE
29. Dodatek č. 7 ke Smlouvě o zajištění realizace Programu zvýhodněných regionálních úvěrů pro malé
podnikatele v Jihočeském kraji
30. Dotační program Jihočeského kraje Podpora technického vzdělávání, 1. výzva pro rok 2017 - výběr projektů
31. Žádost o změnu realizace projektu v rámci dotačního programu Jihočeského kraje
32. Žádost o prodloužení termínu realizace akcí v rámci kofinancování dotačního programu MZe 129 250
„Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“
33. 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 2018 - 1. část
34. Dodatek ke zřizovací listině organizace Alšova jihočeská galerie
35. Realizace projektu „Rekonstrukce objektu pro Mezinárodní muzeum keramiky“ předkládaného do IROP
a jeho kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů projektu z rozpočtu Jihočeského
kraje – Alšova jihočeská galerie
36. Zrušení usnesení č. 251/2016/ZK-24 a realizace projektu „Modernizace přístupu k hraničnímu přechodu
CZ/AT Zadní Zvonková - Schöneben“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu kraje
37. Úprava závazkových vztahů se společností Jihočeské letiště České Budějovice a.s.
38. Úprava závazkových vztahů se společností JIKORD s.r.o.
39. Smlouva o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky
40. Dodatek č. 3 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou
k zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy v rámci „Provozního souboru Šumava“ s dopravcem
GW Train Regio a.s.
41. Dodatek č. 17 smlouvy č. 010/09/043/00/00 o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě
s dopravcem České dráhy, a.s.
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42. Rozpočtové změny 25/17
Majetkové dispozice
43. Záměr prodeje pozemku v k. ú. Měšice u Tábora
44. Záměr majetkoprávního vypořádání nemovitostí - vyhlášení záměru zveřejnění
45. Majetkoprávní vypořádání nemovitostí - ukončení záměru zveřejnění
46. Prodej nemovitostí v obci Stráž nad Nežárkou
47. Prodej spoluvlastnického podílu 3/4 zemědělských pozemků v k.ú. Bojenice pachtýři (Mgr. Jaromír Novák)
48. Darování pozemků v k. ú. Bechyně
49. Zpráva o činnosti Finančního výboru za období od 12. 9. do 30. 10. 2017
50. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru za období od 8. 9. do 30. 11. 2017
51. Zpráva o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost za období od 6. 9. 2017 do 30. 11. 2017
52. Zpráva o činnosti Dopravního výboru za období od 16. 6. do 25. 10. 2017
53. Zpráva o činnosti Výboru pro podporu hospodářského rozvoje za období od 6. 9. do 28. 11. 2017
54. Zpráva o činnosti Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí za období od 5. 9. do 27. 11. 2017
55. Návrh harmonogramu zasedání zastupitelstva kraje v roce 2018
56. Různé, diskuze
57. Závěr
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