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Návrh programu 20. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 
dne 17. prosince 2015 

 
 

1. Zahájení 
2. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje za období od 22. 10. do 30. 11. 2015  
3. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje  
4. Zpráva o vyřizování dotazů, podnětů a připomínek členů zastupitelstva kraje  
5. Informace o jednání Rady Asociace krajů ČR  
6. Připravenost Jihočeského kraje na řešení dopadů migrační krize  
7. Materiálně technické vybavení JSDHO - radiostanice  
8. Žádost o prodloužení termínu závěrečného vyúčtování akce „Modernizace (rekonstrukce) 

podvozku T 815“ - město Lišov  
9. Stanovení náhrady ušlého výdělku zastupitele pro rok 2016  
10. Plnění rozpočtu Jihočeského kraje za 3. čtvrtletí roku 2015  
11. Rozpočtové změny 29/15  
12. Návrh - Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje na období let 2016-2018  
13. Návrh - Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2016  
14. Organizace a zajištění pohotovostních služeb a prohlídek těl zemřelých v Jihočeském kraji v 

roce 2016  
15. Realizace projektu „Nová psychiatrie“ Nemocnice Tábor, a.s., a jeho kofinancování a 

předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje  
16. Realizace projektu „Vybavení rehabilitace“ Nemocnice Tábor, a.s., a jeho kofinancování a 

předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje  
17. Odůvodnění veřejné zakázky na služby s názvem „Podpora azylových domů v Jihočeském 

kraji“  
18. Odůvodnění veřejné zakázky na služby s názvem „Podpora sociálně terapeutických dílen v 

Jihočeském kraji“  
19. Aktualizace dokumentů k dotačnímu řízení Jihočeského kraje v oblasti poskytování 

sociálních služeb pro rok 2016 
20. Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace a plnění závazku služby obecného hospodářského 

zájmu  
21. Návrh změny směrnice o zásadách poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu kraje  
22. Dotace na hospodaření v lesích - aktualizace směrnice SM/23/ZK  
23. Změna usnesení 333/2015/ZK-19 - dotace na hospodaření v lesích 4. část  
24. Grantový program Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí 

Jihočeského kraje, 2. výzva pro rok 2015 - výběr projektů  
25. Odůvodnění významné podlimitní veřejné zakázky na stavební práce na akci „Okružní 

křižovatka na silnici II/145 ve Vimperku, Lidl a Penny“  
26. Realizace projektu „Crossborder Habitat Network and Management - Connecting Nature 

AT-CZ“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje  
27. Realizace projektu „Gemeinsam Grenzelos Gesund – Společně ke zdraví“ a jeho 

kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje  
28. Realizace projektu „Zelený pás Evropy - Eurovelo 13“ a jeho kofinancování a 

předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje  
29. Realizace projektu „Staré příhraniční obchodní a kulturní cesty“ a jeho kofinancování a 

předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje  
30. Realizace projektu „I - CULT: Internationale Kulturplattform“ a jeho kofinancování a 

předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje  
31. Realizace projektu „Most ev.č. 135-008 Vlastiboř - změna zábradlí“ a jeho financování z 

rozpočtu Jihočeského kraje  
32. Úprava závazkových vztahů se společností Jihočeské letiště České Budějovice a.s.  
33. Úprava závazkových vztahů se společností JIKORD s.r.o.  
34. Dodatek č. 10 smlouvy č. 010/09/043/00/00 o závazku veřejné služby ve veřejné drážní 

osobní dopravě s dopravcem České dráhy, a.s.  
35. Fond rozvoje dopravní infrastruktury - žádost Města Kaplice o prodloužení termínu  
36. II. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje - vydání  
37. III. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje - vydání 
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38. Grantový program podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - žádosti obcí o 
prodloužení termínu pro předložení závěrečné zprávy  

39. Rozpočet školství - 6. úprava rozpočtu  
40. Smlouva o spolupráci při uspořádání Olympijského parku  
41. Dodatky zřizovacích listin škol a školských zařízení  
42. Schválení účasti Jihočeského kraje v pozici Associated beneficiaries v projektu Wetlands 

around the Mount Tremsin  
43. Aktualizace projektu LIFE Optimization ensuring management of NATURA 2000 sites in the 

scope of the South Bohemia Region  
44. Návrh dotace pro obce Jihočeského kraje na kofinancování akcí v rámci dotačního 

programu MZe 129250 „Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a 
kanalizací“  

45. Žádost o prominutí vrácení zálohy závěrečného vyúčtování dotace projektu „Orlicko čistější“  
Majetkové dispozice 
46. Záměr majetkoprávní vypořádání nemovitostí 
47. Majetkoprávní vypořádání nemovitostí 
48. Předání staveb k hospodaření Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje  
49. Prodej nepotřebných nemovitostí v k. ú. Nová Ves u Čížové  
50. Prodej pozemku obci Homole  
51. Zrušení usnesení č. 222/2011/ZK-23 a výkup pozemků v k.ú. Homole  
52. Zrušení usnesení č. 272/2011/ZK-24 a výkup pozemku v k.ú. Homole  
53. Výkup části pozemku v areálu Letiště České Budějovice  
54. Odstranění staveb v areálu Letiště České Budějovice  
55. Revokace usnesení č. 321/2014/ZK-12 a koupě pozemku v k. ú. Milevsko od ČR-HZS 

Jihočeského kraje  
56. Změna práva hospodaření s nemovitým majetkem v k. ú. Milevsko  
57. Přijetí daru pozemku v k. ú. Týn nad Vltavou od města Týn nad Vltavou  
58. Zpráva o činnosti finančního výboru za období od 8. 4. do 7. 12. 2015  
59. Zpráva o činnosti kontrolního výboru za období od 12. 6. do 19. 11. 2015  
60. Zpráva o činnosti dopravního výboru za období od 16. 6. do 30. 11. 2015 a plán práce na 

rok 2016  
61. Zpráva o činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost za období od 30. 5. do 

20. 11. 2015 a plán činnosti na rok 2016  
62. Zpráva o činnosti výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí za období od 9. 6. do 

23. 11. 2015  
63. Zpráva o činnosti výboru pro podporu hospodářského rozvoje a zaměstnanosti za období od 

10. 6. do 24. 11. 2015  
64. Návrh harmonogramu jednání zastupitelstva kraje v roce 2016  
65. Různé, diskuze 
66. Závěr 
 

 
 


