
 

 

M g r .  J I Ř Í  Z I M O L A   

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76  České Budějovice, telefon: 386 720 492 
ID DS: kdib3rr, e-mail: hejtman@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.cz 

Stránka 1 

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 
 
 

21. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 
 

na čtvrtek 25. února 2016 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 21. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 
 

 
 
      Datum  12. 2. 2016 
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Návrh programu 21. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 
dne 25. února 2016 

 
 

1. Zahájení 
2. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje za období od 1. 12. 2015 do 28. 1. 2016   
3. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje 
4. Informace o jednání Rady Asociace krajů ČR  
5. Smlouva o poskytnutí peněžních prostředků pro Kancelář ERDV  
6. Dotace na podporu certifikovaných turistických oblastí na území Jihočeského kraje  
7. Poskytnutí individuální dotace obci Meziříčí  
8. Rozdělení investiční a neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů 

obcí pro rok 2016  
9. Návrh volby přísedící krajského soudu  
10. Realizace projektu „Modernizace diagnostických přístrojů a monitorovacích systémů 

Nemocnice Tábor, a.s.“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského 
kraje  

11. Realizace projektu „Modernizace laboratorní diagnostiky Nemocnice Tábor, a.s.“ a jeho 
kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje  

12. Personální změna v dozorčí radě obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s.  
13. Aktualizace Akčního plánu SPRSS Jihočeského kraje pro rok 2016   
14. Návrhy na rozdělení finančních prostředků v rámci účelové dotace z rozpočtu Jihočeského 

kraje poskytovatelům sociálních služeb v roce 2016   
15. Smlouva o poskytnutí dotace Dětskému centru Jihočeského kraje  
16. Návrh dodatku č. 1 Rámcové smlouvy o spolupráci uzavřené mezi Jihočeským krajem a 

společností ČEZ, a.s. a návrh nové Rámcové smlouvy o spolupráci II. mezi Jihočeským 
krajem a společností ČEZ, a.s.  

17. Změna usnesení zastupitelstva kraje č.331/2015/ZK-19 ve věci „Dotační programy 
Jihočeského kraje pro rok 2016“  

18. Žádost o prodloužení termínu realizace dotace - obec Malšín, obec Jickovice  
19. Realizace projektu „Technická pomoc - hodnocení kvality projektů“ a jeho kofinancování a 

předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje  
20. Realizace projektu „Podpora přirozeného prostředí a výskytu perlorodky říční v povodí 

Malše“ a jeho kofinancování  a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje  
21. Realizace projektu „Dva jazyky - jedna myšlenka“ a jeho kofinancování a předfinancování z 

rozpočtu Jihočeského kraje  
22. Odůvodnění veřejné zakázky na stavební práce na akci „Rekonstrukce Nemocnice Dačice 

na nový Domov pro seniory“  
23. Odůvodnění veřejné zakázky na stavební práce na akci „Oprava komunikací SFDI 2016“  
24. Volba člena představenstva společnosti Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.  
25. Dodatek č. 11 smlouvy č. 010/09/043/00/00 o závazku veřejné služby ve veřejné drážní 

osobní dopravě s dopravcem České dráhy, a.s.  
26. 5. aktualizace ZÚR - podnět Jihočeského vodárenského svazu  
27. Grantový program podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - žádosti obcí o 

prodloužení termínu pro předložení závěrečné zprávy  
28. Plán odpadového hospodářství Jihočeského kraje na období 2016-2025  
29. Žádost Svazku obcí regionu Písecko o splátkový kalendář na vratku zálohy dotace 

Jihočeského kraje na projekt „Orlicko čistější“   
30. Dotace pro krajskou síť environmentálních center Krasec, z.s. v roce 2016  
31. Poskytnutí dotace okresním organizacím Českého svazu včelařů, o.s. na realizaci plošného 

vyšetření včelstev na mor včelího plodu  
32. Návrh dotace na kofinancování akcí v rámci dotačního programu MZe 129 250 „Výstavba a 

technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“ – obec Jedlany, obec Hlupín 
33. Revitalizace tůní v EVL a PP Tůně u Špačků – 2. etapa a jeho financování z rozpočtu 

Jihočeského kraje  
34. Regenerace hrázových porostů na vybraných rybničních soustavách Jihočeského kraje - 

etapa Sudoměř a jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje  
35. Peněžitý dar místním akčním skupinám  
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36. Návratná finanční výpomoc pro Krajské sdružení Národní sítě MAS Jihočeského kraje  
37. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji za školní rok 2014/2015  
38. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji  
39. Akční plán na podporu technického vzdělávání  
40. Rozvojový program Podpora odborného vzdělávání v období 1. – 7. měsíc roku 2016  
41. Rozvojový program MŠMT na podporu školních psychologů a školních speciálních 

pedagogů ve školách a metodiků – specialistů ve školských poradenských zařízeních na 
období leden – srpen 2016  

42. Dotace pro oblast sportu na základě individuálních žádostí o poskytnutí dotace  
43. Dodatky zřizovacích listin škol a školských zařízení   
44. Dodatek ke zřizovací listině organizace Muzeum středního Pootaví Strakonice  
45. Dodatek k darovací smlouvě Festivalová kancelář Emy Destinnové  
46. Návrhy smluv o poskytnutí dotace pro pověřené knihovny regionálními funkcemi v 

Jihočeském kraji  
47. Informace o rozpočtových opatřeních v závěru roku 2015  
48. Rozpočtové změny 4/16  
49. Kalkulace nákladů činností Jihočeské hospodářské komory ve veřejném zájmu kraje pro rok 

2016  
50. Kalkulace nákladů činností Regionální agrární komory Jihočeského kraje ve veřejném zájmu 

kraje pro rok 2016  
51. Žádost o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně - listopad 2015 až únor 2016  
Majetkové dispozice 
52. Záměr majetkoprávního vypořádání nemovitostí   
53. Majetkoprávní vypořádání nemovitostí  
54. 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  
55. Prodej pozemku v k. ú. Třeboň  
56. Zrušení usnesení o prodeji dvora Záluží v k.ú. Měšice u Tábora  
57. Výkup pozemků v PP Zámek k.ú. Otěvěk  
58. Výkup nemovitého majetku od České spořitelny a.s. v k.ú. Velešín  
59. Zánik věcného práva předkupního  
60. Plán práce Kontrolního výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje na rok 2016  
61. Záštity členů Rady Jihočeského kraje s finanční podporou  
62. Různé, diskuze 
63. Závěr 
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