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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 
 
 

9. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 
 

na čtvrtek 27. února 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 9. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 
 

 

 

      Datum  14. 2. 2014 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                    



Návrh programu 9. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
dne 27. února 2014

1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje za období od 21. 11. 2013 do 31. 1.  
2014 
3. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje 
4. Zpráva o vyřizování dotazů, podnětů a připomínek členů zastupitelstva kraje 
5. Rozdělení  investiční  a  neinvestiční  dotace  na  výdaje  jednotek  sborů 
dobrovolných hasičů obcí pro rok 2014 
6. Návrh odměn neuvolněným členům zastupitelstva 
7. Změna členů Kontrolního a Finančního výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje 
8. Návrh zástupce kraje do dozorčí rady společnosti Nemocnice Prachatice, a.s.
9. Zvýšení základního kapitálu akciové společnosti Nemocnice Prachatice, a. s. 
10. Zvýšení  základního  kapitálu  akciové  společnosti  Nemocnice  Český 
Krumlov, a. s. 
11.Zvýšení základního kapitálu akciové společnosti Nemocnice Dačice, a. s. 
12.Zvýšení základního kapitálu akciové společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, 
a. s. 
13.Zvýšení základního kapitálu akciové společnosti Nemocnice Písek, a. s. 
14.Zvýšení základního kapitálu akciové společnosti Nemocnice Strakonice, a. s. 
15.Zvýšení základního kapitálu akciové společnosti Nemocnice Tábor, a. s. 
16.Prodej areálu bývalé dopravy Nemocnice Tábor, a. s., Městu Tábor  
17.Dodatky  ke  Zřizovacím  listinám  příspěvkových  organizací  zřizovaných 
Jihočeským krajem v sociální oblasti 
18.Reakce na návrh řešení situace společnosti Zoologická zahrada Tábor - Větrovy, 
a.s. 
19.Jmenování  nového  člena  představenstva  společnosti  Jihočeský 
vědeckotechnický park a.s. 
20.Dodatek  č.  3  ke  Smlouvě  o  zajištění  a  realizaci  Programu  zvýhodněných 
regionálních úvěrů pro malé podnikatele a obce v Jihočeském kraji 
21.Změna Smluv o realizaci grantových projektů v rámci Globálních grantů OP VK 
22.Změna  Smlouvy  o  financování  sub-projektu  s  názvem  „Rozšíření  ucelené 
rehabilitace dětí  s kombinovaným postižením o arteterapii  a ergoterapii  v Centru 
Kaňka“ z finančního mechanismu EHP/Norska 
23.Příspěvky na hospodaření v lesích - 1. část žádostí k projednání 
24.Grantový program Jihočeského kraje Podpora a rozvoj protidrogové politiky Jčk, 
1. výzva pro rok 2014 - výběr projektů 
25.Grantový  program  Jihočeského  kraje  Rozvoj  venkova  a  krajiny,  Opatření 
Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, 1. výzva pro rok 2014 - 
výběr projektů 
26.Grantový program Jihočeského kraje Rozvoj venkova a krajiny, Opatření Rozvoj 
venkova a krajiny, 1. výzva pro rok 2014 - výběr projektů 
27.Grantový program Jihočeského kraje Podpora sportu, 1. výzva pro rok 2014 - 
výběr projektů 
28.Grantový program Jihočeského kraje Podpora muzeí a galerií, 1. výzva pro rok 
2014 - výběr projektů 
29.Grantový program Jihočeského kraje Podpora kultury, 1. výzva pro rok 2014 - 
výběr projektů 
30.Grantový program Jihočeského kraje Podpora práce s dětmi a mládeží, 1. výzva 
pro rok 2014 - výběr projektů 
31.Grantový program Jihočeského kraje Podpora postupových přehlídek a soutěží 
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32.Grantový program Jihočeského kraje Úcta k předkům, 1. výzva pro rok 2014 - 
výběr projektů 
33.Grantový program Jihočeského kraje Podpora vzdělávání lékařů v nemocnicích 
se sídlem v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2014 - výběr projektů 
34.Grantový  program  Jihočeského  kraje  Podpora  sociálního  začleňování  osob 
ohrožených sociálním vyloučením na území Jihočeského kraje,  1.  výzva  pro rok 
2014 - výběr projektů 
35.Realizace  projektu  „Zvýšení  bezpečnosti  na  přeshraniční  komunikaci  AT/CZ 
Ulrichsberg  -  Nová  Pec“  a  jeho  kofinancování  a  předfinancování  z  rozpočtu 
Jihočeského kraje 
36.Realizace projektu „Modernizace komunikací II. a III. třídy (P8 A)“ a projednání 
jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje 
37.Realizace projektu „Modernizace komunikací II. a III. třídy (P8 B)“ a projednání 
jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje 
38.Realizace projektu „Modernizace komunikací II. a III. třídy (P8 C)“ a projednání 
jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje 
39.Odůvodnění veřejné nadlimitní zakázky na stavební práce na akci „Modernizace 
komunikací II. a III. třídy (P8 A)“ 
40.Odůvodnění veřejné nadlimitní zakázky na stavební práce na akci „Modernizace 
komunikací II. a III. třídy (P8 B) 
41.Odůvodnění veřejné nadlimitní zakázky na stavební práce na akci „Modernizace 
komunikací II. a III. třídy (P8 C)“ 
42.Odůvodnění veřejné nadlimitní zakázky na stavební práce na akci „Modernizace 
komunikací II. a III. třídy (P8 D)“ 
43.Kompenzace  dotčeným  obcím   -  ochranné  pásmo  hluku  letiště  v  Plané  u 
Českých Budějovic
44.Udělení  výjimky  z  pravidel  grantového  programu  Podpora  tvorby  územně 
plánovací dokumentace obcí - výzva pro rok 2012
45.Grantový program Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - žádosti 
města  Kardašova  Řečice  a  obce  Jivno  o  prodloužení  termínu  pro  předložení 
závěrečné zprávy 
46.Žádost o prodloužení termínu pro závěrečné vyúčtování GP RVK - obec Rataje, 
městys Čestice, město Volyně 
47.Poskytnutí  příspěvku  určeného jako  přímá podpora  Obci  Jankov (místní  část 
Holašovice) a Městu Český Krumlov na regionální rozvoj v souvislosti s registrací v 
Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO pro rok 2014 
48.Zřízení  příspěvkové  organizace  Jihočeského  kraje  s  názvem  Krajské  školní 
hospodářství 
49.Sloučení Krajského školního hospodářství se Školním rybářstvím Protivín 
50.Výroční  zpráva  o  stavu  a  rozvoji  vzdělávací  soustavy  v  kraji  za  školní  rok 
2012/2013 
51.Dodatky zřizovacích listin škol a školských zařízení 
52.Příspěvky na činnost okresních pracovišť České unie sportu pro rok 2014 
53.Informace o rozpočtových opatřeních v závěru roku 2013 
54.Plnění rozpočtu Jihočeského kraje za rok 2013 
55.Rozpočtové změny 4/14 
56.Vybrané akce grantové politiky Jihočeského kraje - I. kolo v roce 2014 
57.Kalkulace nákladů činností Jihočeské hospodářské komory ve veřejném zájmu 
kraje pro rok 2014 
58.Kalkulace  nákladů  činností  Regionální  agrární  komory  Jihočeského  kraje  ve 
veřejném zájmu kraje pro rok 2014 
59.Žádosti o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně - leden až únor 2014 

Majetkové dispozice
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60.Předání staveb k hospodaření Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje 
61.Majetkoprávní vypořádání nemovitostí 

62.Záměr majetkoprávního vypořádání nemovitostí 
63.Záměr prodeje zaplocené a zastavěné části pozemku p.č. v k.ú. Albrechtice
64.Prodej části pozemku parc. KN č. 2111/1 v k. ú. Písek 
65.Prodej části pozemku v k. ú. Písek 
66.Prodej části pozemku v k. ú. Blatná 
67.Revokace části usnesení č. 281/2013/ZK-6 - výkup pozemků v PR Radomilická 
mokřina 
68.Změna hospodaření s nemovitým majetkem a vyřazení nemovitostí VOŠ, SPŠ a 
SOŠ, Zvolenská 934, Strakonice 
69.Plán práce Kontrolního výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje na rok 2014 
70.Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje na I. pololetí 
roku 2014
71.Plán práce Dopravního výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje na rok 2014
72.Různé, diskuze
73.Závěr
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