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Návrh programu 17. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 
dne 25. června 2015 

 
1. Zahájení 
2. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje za období od 20. 3. do 30. 5. 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. Návrh nového jednacího řádu zastupitelstva  
7. Realizace projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV  
8. Závěrečná zpráva o plnění Koncepce oddělení prevence a humanitních činností za rok 2014  
9. Vyrovnávací platby za závazek veřejné služby nemocnicím JčK na rok 2015  
10. Personální změna v představenstvu obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s.  
11. Personální změna v představenstvu obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s.  
12. Personální změna v dozorčí radě obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s.  
13. Personální změna v představenstvu obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s.  
14. Prodej zbytného majetku obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s.  
15. Dodatky ke Smlouvě o poskytnutí dotace a plnění závazku služby obecného hospodářského 

zájmu   
16. Návrhy na rozdělení finančních prostředků poskytovatelům sociálních služeb v rámci 

Krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb pro rok 2015  
17. Dokumenty k dotačnímu řízení Jihočeského kraje v oblasti poskytování sociálních služeb 

pro rok 2016   
18. Statut Fondu rozvoje sociální oblasti - změna č. 2   
19. Dodatky ke Zřizovacím listinám příspěvkových organizací zřizovaných Jihočeským krajem v 

sociální oblasti  
20. Darovací smlouva k finančnímu zajištění pořízení nového centrálního videokonferenčního 

systému krajů  
21. Podlicenční smlouva v rámci 1. Globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro 

konkurenceschopnost  
22. Realizace projektu „Connecting Regions AT-CZ“ a kofinancování a předfinancování jeho 

způsobilých výdajů a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje  
23. Změny v rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2015 

(1. část)  
24. Změna usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje č.389/2014/ZK-14 ze dne 18. 12. 2014  
25. Grantový program jihočeského kraje Ochrana před povodněmi, 1. výzva pro rok 2015 - 

výběr projektů  
26. Grantový program Jihočeského kraje Podpora rozvoje sociálních služeb, 1. výzva pro rok 

2015 - výběr projektů  
27. Grantový program Jihočeského kraje Podpora odstraňování bariér v objektech občanského 

vybavení, v dopravní infrastruktuře a na veřejných prostranstvích, 2. výzva pro rok 2015 - 
výběr projektů  

28. Grantový program Jihočeského kraje „Poskytování příspěvku na financování úroků z úvěru 
pro předfinancování projektů cizích subjektů spolufinancovaných z evropských dotačních 
titulů“ - výzva pro rok 2015  

29. Dotace na hospodaření v lesích - 2. část žádostí k projednání  
30. Návrh zástupce Jihočeského kraje na jednání valné hromady RERA a.s.  
31. Kompenzace dotčeným obcím - ochranné pásmo hluku letiště v Plané u Českých Budějovic  
32. Zpráva o průběhu valné hromady společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s.  
33. Realizace projektu „Krajský akční plán rozvoje vzdělávání“ předkládaného do OPVVV a jeho 

kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje  
34. Dotace pro rozvoj mládežnického sportu  
35. Změny v síti speciálních škol – Žíchovec, Prachatice  
36. Rozpočet školství - 2. úprava rozpisu rozpočtu   
37. Rozpočet školství - 2. kolo rozvojového programu  
38. Dodatky zřizovacích listin škol a školských zařízení - část 1  
39. Dodatky zřizovacích listin škol a školských zařízení - část 2  
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40. Dodatek ke zřizovací listině organizace Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích  
41. Cena hejtmana Jihočeského kraje za zachování a rozvoj lidových tradic Jihočeského kraje  
42. Podpora výstavy Památky mého kraje  
43. Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu OKPP   
44. Třetí úplná aktualizace územně analytických podkladů Jihočeského kraje   
45. Program investiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje – 

aktualizace 2015  
46. Program investiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy Správy a údržby silnic 

Jihočeského kraje (mimo páteřní a základní síť) - aktualizace 2015  
47. Program opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje realizovaných v 

rámci Strategie bezpečnosti silničního provozu – aktualizace 2015  
48. Návrh dotace na kofinancování akcí v rámci dotačního programu MZe 129 250 „Výstavba a 

technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“ - městys Křemže a obec 
Cizkrajov  

49. Účetní závěrka Jihočeského kraje za rok 2014  
50. Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2014  
51. Plnění rozpočtu Jihočeského kraje za 1. čtvrtletí roku 2015  
52. Rozpočtové změny 14/15   
53. Žádosti o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně - duben až červen 2015  
Majetkové dispozice 
54. Záměr majetkoprávního vypořádání nemovitostí   
55. Majetkoprávní vypořádání nemovitostí   
56. Vyřazení staveb z hospodaření Správy a údržby silnic Jihočeského kraje  
57. Záměr prodeje části pozemku v k.ú. Skály u Protivína  
58. Záměr prodeje nepotřebných nemovitostí v k. ú. České Velenice  
59. Záměr směny pozemků v k.ú. Černěves u Libějovic  
60. Záměr směny pozemků v k. ú. Maletice a Putim   
61. Záměr darování pozemku v k. ú. Milevsko městu Milevsko  
62. Záměr darování pozemku městu Jindřichův Hradec  
63. Darování pozemků městu Jindřichův Hradec  
64. Darování části pozemku městu Jindřichův Hradec  
65. Darování stavby mostu v k. ú. Radouňka městu Jindřichův Hradec  
66. Přijetí nemovitého daru od města Veselí nad Lužnicí  
67. Prodej pozemků v k.ú. Brusy do vlastnictví obce Přešťovice  
68. Prodej části pozemku v k. ú. Prachatice  
69. Prodej budovy bez čp. v k. ú. České Budějovice 3   
70. Výkup pozemků v k.ú. Putim na okraji polesí Hůrka KŠH 
71. Výkup pozemků v k. ú. Selibov navazujících na polesí Hůrka  
72. Výkup pozemku parcely KN č. 1886 v k.ú. Homole  
73. Výkup pozemků v areálu Jihočeského letiště České Budějovice  
74. Koupě pozemku parc. KN č. 379/17 v k. ú. České Budějovice 6  
75. Koupě nemovitostí v k. ú. Nové Strakonice   
76. Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Radenín od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve 

věcech majetkových  
77. Odstranění stavby v k. ú. Lomnice n. Lužnicí   
78. Změna práva hospodaření se svěřenými nemovitostmi v souvislosti s výstavbou chráněného 

bydlení  
79. Změna práva hospodaření s nemovitým majetkem v k. ú. Písek  
80. Věcné břemeno pro Jihočeský kraj v k. ú. Týn nad Vltavou  
81. Věcné břemeno pro Jihočeský kraj v k. ú. Radostice  
82. Věcné břemeno pro Jihočeský kraj v k. ú. Volyně  
83. Věcné břemeno pro Jihočeský kraj v k. ú. Otín u Jindřichova Hradce  
84. Zpráva o činnosti finančního výboru za období od 9. 12. 2014 do 7. 4. 2015  
85. Zpráva o činnosti kontrolního výboru za období od 28. 11. 2014 do 11. 6. 2015  
86. Zpráva o činnosti výboru pro podporu hospodářského rozvoje a zaměstnanosti za období od 

3. 12. 2014 do 9. 6. 2015 
87. Zpráva o činnosti dopravního výboru za období od 3. 12. 2014 do 16. 6. 2015  
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88. Zpráva o činnosti výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí za období od 25. 11. 
2014 do 8. 6. 2015   

89. Zpráva o činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost za období od 22. 11. 
2014 do 29. 5. 2015  

90. Záštity členů Rady Jihočeského kraje  
91. Různé, diskuze 
92. Závěr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


