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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 
 
 

23. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 
 

na čtvrtek 19. května 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 23. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 
 

 
 
      Datum  6. 5. 2016 
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Návrh programu 23. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 
dne 19. května 2016 

 
 

1. Zahájení 
2. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje za období od 11. 3. do 1. 5. 2016  
3. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje  
4. Návrh volby přísedící krajského soudu   
5. Problematika církevních restitucí  
6. Vyrovnávací platby za závazek veřejné služby nemocnicím JčK na rok 2016  
7. Pověření nemocnic Jihočeského kraje činnostmi vykonávanými v obecném hospodářském zájmu  
8. Realizace projektu „Nový multifunkční pavilon Nemocnice Český Krumlov, a.s.“  
9. Dodatky k pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu v oblasti 

sociálních služeb   
10. Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací zřizovaných Jihočeským krajem v sociální 

oblasti  
11. Odůvodnění veřejné zakázky na stavební práce na akci „Rekonstrukce Nemocnice Dačice na nový 

Domov pro seniory“  
12. Změna usnesení zastupitelstva č. 331/2015/ZK-19 ve věci „Dotační programy Jihočeského kraje pro 

rok 2016“  
13. Dotační program Jihočeského kraje Podpora vzdělávání lékařů v nemocnicích se sídlem v 

Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2016 - výběr projektů   
14. Dotační program Jihočeského kraje Podpora plánování sociálních služeb na území správních obvodů 

obcí s rozšířenou působností v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2016 - výběr projektů  
15. Dotační program Jihočeského kraje Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje, 1. výzva 

pro rok 2016 - výběr projektů  
16. Dotační program Jihočeského kraje Podpora zřízení bezpečnostních prvků na pozemních 

komunikacích, 1. výzva pro rok 2016 - výběr projektů   
17. Dotační program Jihočeského kraje Podpora školství, 1. výzva pro rok 2016 - výběr projektů  
18. Dotační program Jihočeského kraje Podpora práce s mládeží v Jihočeském kraji v rámci naplňování 

koncepce MŠMT, 1. výzva pro rok 2016 - výběr projektů   
19. Dotační program Jihočeského kraje Podpora rodinné politiky (Podpora posilování rodičovských 

kompetencí, mezigeneračního soužití a prevence sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti), 1. 
výzva pro rok 2016 - výběr projektů  

20. Dotační program Jihočeského kraje Podpora rekonstrukcí a oprav požárních nádrží (návesních 
rybníčků) v obcích, 1. výzva pro rok 2016 - výběr projektů  

21. Dotační program Jihočeského kraje Ochrana před povodněmi, 1. výzva pro rok 2016 - výběr projektů  
22. Dotační program Jihočeského kraje Podpora činnosti útulků pro zvířata, 1. výzva pro rok 2016 - výběr 

projektů  
23. Dotační program Jihočeského kraje Dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského 

kraje, 1. výzva pro rok 2016 - výběr projektů  
24. Dotační program Jihočeského kraje Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského 

kraje, 1. výzva pro rok 2016 - výběr projektů  
25. Dotační program Jihočeského kraje Podpora muzeí a galerií, 1. výzva pro rok 2016 - výběr projektů  
26. Dotační program Jihočeského kraje Podpora cestovního ruchu, 1. výzva pro rok 2016 - výběr projektů  
27. Dotace na hospodaření v lesích - 2. část žádostí k projednání  
28. Dotační program Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí 

Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2016 - výběr projektů   
29. Žádosti o prodloužení termínu realizace dotací na zpracování územních plánů obcí Jihočeského kraje  
30. Zrušení usnesení č. 76/2015/ZK-16 a realizace projektu „Integrated Heavy Rain Risk Management - 

RAINMAN“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu kraje  
31. Individuální dotace Asociaci nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje z.s.  
32. Pověření výkonem služeb obecného hospodářského zájmu pro Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.  
33. Vyrovnávací platba za závazek veřejné služby na úhradu ztráty z činnosti obecného hospodářského 

zájmu Jihočeského vědeckotechnického parku, a.s. na rok 2016  
34. Vyrovnávací platba za závazek veřejné služby na úhradu ztráty z činnosti obecného hospodářského 

zájmu spojeného se zajištěním programu Jihočeských podnikatelských voucherů Jihočeského 
vědeckotechnického parku, a.s. na rok 2016  

35. Aktualizace SM/117/ZK Statut fondu stavebního řádu (FSŘ)  
36. Návrh zástupce Jihočeského kraje na jednání valné hromady RERA a.s.  
37. Valná hromada společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s.  
38. Úprava závazkových vztahů se společností JIKORD s.r.o.  
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39. Rámec pro podporu infrastruktury a investic v KAP – záměry zřizovaných škol a školských zařízení do 
IROP  

40. Dodatek č. 1 k Memorandu o spolupráci mezi JčK, FAČR a Statutárním městem České Budějovice  
41. Dodatky zřizovacích listin škol a školských zařízení  
42. Přístavba a úprava budovy Jihočeské vědecké knihovny - Lidická 1  
43. Rekonstrukce a dostavba Wortnerova domu Alšovy jihočeské galerie  
44. Rekonstrukce objektu Sparta Alšovy jihočeské galerie  
45. Částečná demolice a výstavba nového depozitárního objektu Ledenice  
46. Výtvarně prostorové řešení stálé expozice Jihočeského muzea v Českých Budějovicích 
47. Poskytnutí dotací Obci Jankov, Městu Český Krumlov a Jihočeskému divadlu, p.o.  
48. Cena hejtmana Jihočeského kraje za zachování a rozvoj lidových tradic  
49. Koncepce podpory památkové péče Jihočeského kraje v letech 2015 - 2020  
50. Plány dílčích povodí Horní Vltavy, Dolní Vltavy, Dyje a ostatních přítoků Dunaje  
51. Návrh poskytnutí dotace vlastníkům a nájemcům pozemků ve vybraných zvláště chráněných územích 

Jihočeského kraje 2016  
52. Rozpočtové změny 12/16 
Majetkové dispozice 
53. Záměr majetkoprávního vypořádání nemovitostí  
54. Majetkoprávní vypořádání nemovitostí  
55. 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  
56. Nový záměr prodeje nemovitostí v k. ú. Horní Planá   
57. Záměr prodeje pozemků v k.ú. Planá u Českých Budějovic  
58. Záměr prodeje části pozemku v k.ú. Měšice u Tábora  
59. Záměr darování pozemku Nemocnici Písek a.s.  
60. Záštity členů Rady Jihočeského kraje s finanční podporou 
61. Různé, diskuze 
62. Závěr 
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