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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 
 
 

12. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 
 

na čtvrtek 18. září 2014 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 12. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 
 

 

 

      Datum 5. 9. 2014 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                    



Návrh programu 12. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
dne 18. září 2014

1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje za období od 1. 6. do 31. 8. 2014 
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. Dohoda o přeshraniční spolupráci 
7. Příspěvek na přeshraniční spolupráci 
8. Návrh volby přísedících krajského soudu 
9. Zvýšení základního kapitálu společnosti Jihočeské nemocnice, a.s., dle směrnice
č. SM/115/RK 
10.Dotační řízení Jihočeského kraje v oblasti poskytování sociálních služeb pro rok
2015 
11.Řešení  kapacit  v  pobytových službách pro seniory v  souvislosti  s  ukončením
výstavby  a  zprovozněním  objektu  nového  Domova  pro  seniory  v  Bechyni  s
kapacitou 122 lůžek 
12.Dodatek  ke  zřizovací  listině  příspěvkové  organizace  zřizované  Jihočeským
krajem v sociální oblasti 
13.Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2015 - návrh 
14.Změny v rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v
roce 2014 (2. část) 
15.Poskytnutí finančních příspěvků obcím a městysům za umístění v krajském kole
soutěže Vesnice roku 2014 
16.Příspěvek  pro  vítěze  soutěže  Cena  hejtmana  Jihočeského  kraje  v  rámci
krajského kola soutěže Vesnice roku 2014 
17.Příspěvky na hospodaření v lesích - 4. část žádostí k projednání 
18.Grantový program Jihočeského kraje Jižní Čechy husitské, 1. výzva pro rok 2015
- vyhlášení, hodnotící komise 
19.Grantový  program  Jihočeského  kraje  Podpora  tvorby  aktualizací  územně
analytických podkladů obcí s rozšířenou působností, 1. výzva pro rok 2014 - výběr
projektů 
20.Změna  usnesení  č.  197/2014/ZK-11  –  Grantový  program  Jihočeského  kraje
„Poskytování příspěvku na financování úroků z úvěru pro předfinancování projektů
cizích subjektů spolufinancovaných z evropských dotačních titulů“ – výzva pro rok
2014 
21.Návrh správce ORJ 20 na vyřazení projektů z Matice projektů a jejich přesunutí
do Zásobníku projektů 
22.Odstoupení  Jihočeského  kraje  od  smlouvy  o  poskytnutí  příspěvku  na
kofinancování  projektu  „Léčebné  centrum  sv.  Markéty  -  Wellness  centrum“
(SON/OGEI/1/09) 
23.Kofinancování  projektu  Statutárního  města  České  Budějovice  „Zanádražní
komunikace - 1. etapa, část 1.1“ z rozpočtu JčK 
24.Odůvodnění veřejné podlimitní zakázky na stavební práce na akci „Modernizace
letiště České Budějovice, 2. etapa – úsporná varianta, I. fáze“ 
25.Vyúčtování dopravní obslužnosti za rok 2013
26. Grantový program podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí -
žádosti  měst  Vlachovo  Březí  a  Mirovice  o  prodloužení  termínu  pro  předložení
závěrečné zprávy 
27.Změna usnesení č. 250/2011/ZK-24 ve věci realizace projektu předkládaného do
OPŽP – SPŠ strojní a stavební, Tábor, Komenského 1670 
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28.Smlouva o zajištění účasti na Hrách VII. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2015
v Plzeňském kraji 
29.Stanovení rozpočtu přímých výdajů mateřské školy zřizované krajem 
30.Dodatky zřizovacích listin škol a školských zařízení 
31.Dodatky zřizovacích listin všech škol a školských zařízení - změna přílohy č. 2 
32.Dodatky zřizovacích listin škol a školských zařízení po změnách v roce 2014 
33.ZUŠ J. Hradec – dodatek ke smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci 
34.Dodatek  č.  13  ke  zřizovací  listině  organizace  Muzeum  středního  Pootaví
Strakonice 
35.Návrh partnerské struktury projektu „Optimalizace managementu lokalit soustavy
NATURA 2000 v působnosti Jihočeského kraje“ v programu LIFE+ 
36.Plnění rozpočtu Jihočeského kraje za 1. pololetí roku 2014 
37.Rozpočtové změny 19/14 
38.Poskytnutí  dotace z Fondu solidarity  EU na škody způsobené povodněmi  na
území Jihočeského kraje v roce 2013 - 1. kolo 
39.Žádosti o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně - červenec
až září 2014 
Majetkové dispozice 
40.Záměr majetkoprávního vypořádání nemovitostí 
41.Majetkoprávní vypořádání nemovitostí 
42.Předání staveb k hospodaření Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje
43.Záměr prodeje pozemků v k.ú. Veselíčko u Milevska a zřízení věcného břemene
pro Jihočeský kraj 
44.Záměr prodeje pozemku v k. ú. Budíškovice 
45.Záměr prodeje části pozemku parc. KN č. 536/2 v k. ú. Písek 
46.Rozšíření záměru prodeje změnou usnesení č. 231/2013/ZK-5  
47.Prodej pozemků v k. ú. Strakonice 
48.Koupě pozemku v k. ú. Milevsko od ČR-HZS Jihočeského kraje 
49.Změna usnesení č. 260/2014/ZK-11 ve věci výkupu pozemků - text smlouvy 
50.Schválení znění kupní smlouvy -  koupě nemovitostí  v k.  ú.  Lomnice n. L.  od
města Lomnice n. L. 
51.Směna nemovitostí v k. ú. Český Krumlov a v k. ú. Kladné mezi městem Český
Krumlov a Jihočeským krajem 
52.Darování pozemků v k. ú. Velešín městu Velešín 
53.Bezúplatný převod pozemku v k.  ú. Radenín od ČR - Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových 
54.Záštity členů Rady Jihočeského kraje 
55.Návrh úpravy harmonogramu jednání ZK ve II. pololetí 2014 
56.Různé, diskuze
57.Závěr
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