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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 
 
 

14. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 
 

na čtvrtek 18. prosince 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 14. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 
 

 

 

      Datum  4. 12. 2014 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                    



Návrh programu 14. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
dne 18. prosince 2014

1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje za období od 3. 10. do 30. 11. 2014 
3. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje 
4. Zpráva o vyřizování dotazů, podnětů a připomínek členů zastupitelstva kraje 
5. Informace z jednání Rady Asociace krajů ČR 
6. Příspěvek na přeshraniční spolupráci 
7. Návrh na zvolení přísedících krajského soudu 
8. Plnění rozpočtu Jihočeského kraje za 3. čtvrtletí roku 2014
9. Rozpočtové změny 28/14 
10.Návrh - Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje na období let 2015-
2017 
11.Návrh - Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2015 
12.Volba členů dozorčí rady společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s. 
13.Organizace  a  zajištění  pohotovostních  služeb  a  prohlídek  těl  zemřelých  v 
Jihočeském kraji v roce 2015 
14.Koncepce oddělení prevence a humanitních činností 2015 - 2017 
15.Aktualizace  dokumentů  k  dotačnímu  řízení  Jihočeského  kraje  v  oblasti 
poskytování sociálních služeb pro rok 2015 
16.Dodatky  ke  Zřizovacím  listinám  příspěvkových  organizací  zřizovaných 
Jihočeským krajem v sociální oblasti 
17.Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2015 – doplnění pravidel 
18.Grantové programy Jihočeského kraje pro rok 2015 
19.Grantový  program  Jihočeského  kraje  Podpora  tvorby  územně  plánovací 
dokumentace obcí Jihočeského kraje, 2. výzva pro rok 2014 - výběr projektů 
20.Grantový program Jihočeského kraje Jižní Čechy husitské, 1. výzva pro rok 2015 
- výběr projektů 
21.Příspěvky na hospodaření v lesích - aktualizace směrnice SM/23/ZK 
22.Příspěvky na hospodaření v lesích - 6. část žádostí k projednání 
23. Odůvodnění  veřejné  podlimitní  zakázky  na  stavební  práce  na  akci 
„Modernizace letiště  České Budějovice,  2.  etapa – úsporná varianta – I.  fáze“  – 
změna 
24.Odůvodnění  veřejné  zakázky na  stavební  práce na  akci  „Modernizace letiště 
České Budějovice, 2. etapa – úsporná varianta - II fáze“ 
25.1.  aktualizace  Zásad  územního  rozvoje  Jihočeského  kraje  -  rozhodnutí  o 
námitkách, vypořádání připomínek, vydání 
26.Grantový program podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - žádost 
obce Skály o prodloužení termínu pro předložení závěrečné zprávy 
27.Dopravní obslužnost Jihočeského kraje na rok 2015
28.Dodatek č. 8 smlouvy č. 010/09/043/00/00 o závazku veřejné služby ve veřejné 
drážní osobní dopravě s dopravcem České dráhy, a.s. 
29.Převod majetku pořízeného v rámci projektu OP VK do vlastnictví obcí 
30.Rozpis finančních prostředků rozvojového programu Zvýšení  platů pracovníků 
regionálního školství 
31.Úpravy rozpisu rozpočtu přímých výdajů regionálního školství 2014 
32. Návrh prominutí pohledávky ZUŠ Jindřichův Hradec
33.Odpis pohledávky 
34.Dodatky zřizovacích listin škol a školských zařízení 
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35.Dodatky ke zřizovací listině organizace Zoologická zahrada Ohrada Hluboká nad 
Vltavou 
36.Změna Statutu Ceny hejtmana Jihočeského kraje za zachování a rozvoj lidových 
tradic Jihočeského kraje 

37.Návrh příspěvku na kofinancování akcí v rámci dotačního programu MZe 129 
250 „Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“ – obec 
Třebětice a obec Králova Lhota 
38.Příspěvky v režimu veřejného zájmu kraje v rámci odboru životního prostředí, 
zemědělství a lesnictví - Povodí Vltavy, státní podnik a Povodí Moravy, státní podnik 
39.Poskytnutí  dotace z Fondu solidarity  EU na škody způsobené povodněmi  na 
území Jihočeského kraje v roce 2013 - 3. kolo 
40.Žádosti o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně - listopad až 
prosinec 2014 

Majetkové dispozice
41.Záměr majetkoprávního vypořádání nemovitostí 
42.Majetkoprávní vypořádání nemovitostí  
43.Předání staveb k hospodaření Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje 
44.Záměr darování pozemku městu Jindřichův Hradec 
45.Záměr prodeje zbytného majetku v k.ú. Pašice  
46.Prodej pozemku v k. ú. Budíškovice 
47.Koupě ideální 1/2 pozemků v k. ú. Vitín k urychlení výstavby dálnice D3 0309/II  
Ševětín-Borek 
48.Přijetí daru pozemků v k.ú. Tábor a k.ú. Měšice u Tábora od města Tábor 
49.Bezúplatný převod pozemku v k.  ú. Hněvkovice u Týna nad Vltavou od ČR - 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 
50.Bezúplatný převod ČOV pro letiště České Budějovice od ČR – MO 
51.Změna práva hospodaření se svěřeným nemovitým majetkem v k.ú. Třeboň 
52.Zpráva o činnosti finančního výboru za období od 17. 6. 2014 do 8. 12. 2014 a 
plán práce na rok 2015 
53.Zpráva o činnosti kontrolního výboru za období od 13. 6. do 27. 11. 2014 a plán 
práce na rok 2015 
54.Zpráva o činnosti výboru pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost za období od 14. 
6. do 21. 11. 2014 a plán práce na rok 2015
55.Zpráva o činnosti dopravního výboru za období od 18. 6. do 2. 12. 2014 a plán 
práce na rok 2015 
56.Zpráva o činnosti výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí za období 
od 17. 6. do 24. 11. 2014 a plán práce na rok 2015 
57.Zpráva o činnosti výboru pro podporu hospodářského rozvoje a zaměstnanosti 
za období od 14. 6. do 2. 12. 2014 a plán práce na rok 2015 
58.Záštity členů Rady Jihočeského kraje 
59.Návrh harmonogramu zasedání zastupitelstva kraje v r. 2015 
60.Různé, diskuze
61.Závěr

2


