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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 
 
 

16. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 
 

na čtvrtek 16. dubna 2015 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 16. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 
 

 

 

      Datum  2. 4. 2015 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                    



Návrh programu 16. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
dne 16. dubna 2015

1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje za období od 21. 1. 2015 do 19. 3. 2015 
3. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje 
4. Zpráva o vyřizování dotazů, podnětů a připomínek členů zastupitelstva kraje 
5. Informace z jednání Asociace krajů ČR 
6. Kancelář stálého zastoupení při EU v Bruselu - zpráva o činnosti a financování 

7. Příspěvek na přeshraniční spolupráci pro obec 
8. Návrh volby přísedících krajského soudu
9. Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s. 
10. Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s. 
11. Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. 

12. Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s. 
13. Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.  
14. Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s. 
15. Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s. 
16. Zvýšení  základního  kapitálu  obchodní  společnosti  Nemocnice  Strakonice,  a.s.,  dle 
směrnice č. SM/115/RK 
17. Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s., dle směrnice 
č. SM/115/RK 
18. Záměr a realizace investiční akce v sociální oblasti „Rekonstrukce Nemocnice Dačice na 
nový Domov pro seniory“ 
19. Záměr a realizace investiční akce příspěvkové organizace Jihočeského kraje v sociální 
oblasti – Domova pro seniory Kaplice 
20. Koncepce zdravotnictví Jihočeského kraje na období 2015-2020 
21. Smlouvy  o  poskytnutí  dotace  na  zajištění  lékařských  pohotovostních  služeb  v 
Jihočeském kraji v roce 2015 
22. Smlouva o poskytnutí dotace Dětskému centru Jihočeského kraje 
23. Krajský dotační program na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2015 
24. Dodatky  ke  zřizovacím  listinám  příspěvkových  organizací  zřizovaných  Jihočeským 
krajem v sociální oblasti 
25. Dodatek  ke  zřizovací  listině  příspěvkové  organizace  Zdravotnická  záchranná  služba 
Jihočeského kraje 

26. Poziční  zpráva -  Nabídkové řízení  -  Poskytování  veřejných služeb v přepravě 
cestujících  veřejnou  drážní  osobní  dopravou  k  zajištění  dopravní  obslužnosti  vlaky 
regionální dopravy na tratích „Provozního souboru Šumava“ 
27. Schválení směrnice SM/115/ZK „Směrnice pro přípravu a realizaci evropských projektů“ 
28. Informace o schválených změnách evropských projektů k 20. 3. 2015 
29. Návrh  správce ORJ 20 na vyřazení  projektů z  Matice  projektů a jejich  přesunutí  do 
Zásobníků projektů 
30. Dodatek č. 11 k Rámcové smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje 
31. Realizace projektu „Integrated Heavy Rain Risk Management“ a jeho kofinancování a 
předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje  
32. Zrušení usnesení č. 124/2014/ZK-10 ve věci realizace projektu P9C a projednání jeho 
financování z rozpočtu Jihočeského kraje 
33. Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2015 - výběr projektů 
34. Smlouva o poskytnutí dotace Spolku pro obnovu venkova Jihočeského kraje 
35. Aktualizace  vzoru  Smlouvy  o  poskytnutí  dotace  v  rámci  grantových  programů 
Jihočeského kraje 
36. Příspěvky na hospodaření v lesích - aktualizace směrnice SM/23/ZK 
37. Příspěvky na hospodaření v lesích - 1. část žádostí k projednání 
38. Grantový  program  Jihočeského  kraje  Rozvoj  venkova  a  krajiny,  Opatření  Podpora 
přímého prodeje jihočeských zemědělských a potravinářských produktů, 1. výzva pro rok 
2015 - výběr projektů 

1



39. Grantový  program  Jihočeského  kraje  Rozvoj  venkova  a  krajiny,  Opatření  Rozvoje 
venkova a krajiny, 1. výzva pro rok 2015 – výběr projektů 
40. Grantový  program  Jihočeského  kraje  Rozvoj  venkova  a  krajiny,  Opatření  Podpora 
výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, 1. výzva pro rok 2015 - výběr projektů 
41. Grantový  program  Jihočeského  kraje  Podpora  zřízení  bezpečnostních  prvků  na 
pozemních komunikacích, 1. výzva pro rok 2015 - výběr projektů 
42. Grantový program Jihočeského kraje Podpora modernizace dětských dopravních hřišť, 
1. výzva pro rok 2015 - výběr projektů 
43. Grantový program Jihočeského kraje Podpora a rozvoj protidrogové politiky Jihočeského 
kraje v roce 2015, 1. výzva pro rok 2015 - výběr projektů 

44. Grantový program Jihočeského kraje Podpora cestovního ruchu, 1. výzva pro rok 
2015 - výběr projektů 
45. Grantový program Jihočeského kraje Podpora obnovy zásahových požárních automobilů 
jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje, zařazených do kategorie JPO 
II a JPO III, 1. výzva pro rok 2015 - výběr projektů 
46. Grantový program Jihočeského kraje Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí 
Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2015 - výběr projektů 
47. Grantový program Jihočeského kraje Úcta k předkům, 1. výzva pro rok 2015 - výběr 
projektů 
48. Grantový program Jihočeského kraje Podpora činnosti útulků pro zvířata, 1. výzva pro 
rok 2015 - výběr projektů 
49. Grantový  program  Jihočeského  kraje  Podpora  rodinné  politiky  (Podpora  posilování 
rodičovských kompetencí, mezigeneračního soužití a prevence sociálního vyloučení rodičů 
pečujících o děti), 1. výzva pro rok 2015 - výběr projektů 
50. Grantový  program  Jihočeského  kraje  Rozvoj  malých  podnikatelů  ve  vybraných 
regionech, 1. výzva pro rok 2015 - výběr projektů  

51. Grantový program Jihočeského kraje Podpora odstraňování  bariér  v objektech 
občanského vybavení, v dopravní infrastruktuře a na veřejných prostranstvích, 1. výzva pro 
rok 2015 - výběr projektů 
52. Grantový program Jihočeského kraje Podpora cyklistiky a cyklodopravy v Jihočeském 
kraji, 1. výzva pro rok 2015 - výběr projektů 
53. Grantový program Jihočeského kraje Úpravy zdravotnických zařízení, 1. výzva pro rok 
2015 - výběr projektů 
54. Grantový program Jihočeského kraje Podpora sociálního začleňování osob ohrožených 
sociálním vyloučením na území Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2015 - výběr projektů 
55. Grantový  program  Jihočeského  kraje  Podpora  bezpříspěvkového  dárcovství  krve  v 
Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2015 - výběr projektů 
56. Grantový  program Jihočeského  kraje Podpora plánování  sociálních  služeb na území 
správních obvodů obcí s rozšířenou působností v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2015 - 
výběr projektů 
57. Grantový program Jihočeského kraje Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského 
kraje, 1. výzva pro rok 2015 - výběr projektů  
58. Grantový program Jihočeského kraje Kulturní památky, 1. výzva pro rok 2015 - výběr 
projektů 
59. Grantový program Jihočeského kraje Podpora kultury,  1. výzva pro rok 2015 - výběr 
projektů 
60. Grantový program Jihočeského kraje Podpora muzeí a galerií, 1. výzva pro rok 2015 - 
výběr projektů 
61. Grantový program Jihočeského kraje Podpora sportu,  1.  výzva pro rok 2015 -  výběr 
projektů 
62. Grantový program Jihočeského kraje Podpora práce s dětmi a mládeží, 1. výzva pro rok 
2015 - výběr projektů 
63. Grantový program Jihočeského kraje Podpora pořízení vybavení ZUŠ a konzervatoře, 1. 
výzva pro rok 2015 - výběr projektů 
64. Grantový program Jihočeského kraje Podpora školství, 1. výzva pro rok 2015 - výběr 
projektů 
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65. Grantový program Jihočeského kraje Podpora rekonstrukcí  a oprav požárních nádrží 
(návesních rybníčků) v obcích, 1. výzva pro rok 2015 - výběr projektů 
66. Grantový program Jihočeského kraje Příspěvky na reprezentaci Jihočeského kraje, 1. 
výzva pro rok 2015 - výběr projektů 
67. Grantový program Jihočeského kraje Objekty kulturního dědictví, 1. výzva pro rok 2015 - 
výběr projektů 
68. Grantový program Jihočeského kraje Podpora postupových přehlídek a soutěží, 1. výzva 
pro rok 2015 - výběr projektů 
69. Grantový  program  Jihočeského  kraje  Podpora  služeb  nedefinovaných  v  zákoně  č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách, 1. výzva pro rok 2015 - výběr projektů 
70. Grantový program Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace 
obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2015 - výběr projektů 
71. Grantový program podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - žádosti obcí o 
prodloužení termínu pro předložení závěrečné zprávy  
72. Valná hromada společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s. 
73. Rozvojový program na podporu odborného vzdělávání v roce 2015 – 1. kolo 
74. Rozpis finančních prostředků rozpočtu přímých výdajů školám a školským zařízením pro 
rok 2015 
75. 1.  úprava rozpisu finančních prostředků rozpočtu přímých výdajů školám a školským 
zařízením pro rok 2015 
76. Převod majetku pořízeného v rámci projektu OP VK do vlastnictví obcí 
77. Návrh na změnu účelu finanční podpory 
78. Statut Fondu rozvoje školství - změna č. 7 Směrnice č. SM/83/ZK 
79. Změny v rejstříku škol a školských zařízení v mimořádném termínu k 1. 7. 2015 - školní 
stravování v Písku 
80. Dodatky zřizovacích listin škol a školských zařízení 
81. Vybavení oddílů bezpečnými brankami 
82. Vzor darovací smlouvy 
83. Návrh smlouvy o poskytnutí dotace na Mezinárodní hudební festival Český Krumlov 
84. Návrhy  smluv  o  poskytnutí  dotace  pro  pověřené  knihovny  regionálními  funkcemi  v 
Jihočeském kraji 
85. Návrhy smluv o poskytnutí dotace obci Jankov a městu Český Krumlov na regionální 
rozvoj v souvislosti s registrací v Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO pro rok 
2015 
86. Návrh  dotace  na  kofinancování  akcí  v  rámci  dotačního  programu  MZe  129  250 
„Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“ - obec Meziříčí a 
obec Novosedly nad Nežárkou 
87. Návrh  poskytnutí  dotace  vlastníkům  a  nájemcům  pozemků  ve  vybraných  zvláště 
chráněných územích Jihočeského kraje 2015 - obec Střelské Hoštice a obec Kunžak 
88. Dotace v režimu veřejného zájmu kraje v rámci odboru životního prostředí, zemědělství 
a  lesnictví  –  Správa  Národního  parku  a  chráněné  krajinné  oblasti  Šumava,  Česká 
společnost vodohospodářská ČSSI 
89. Změna výše příspěvku schváleného  usnesením č.  210/2014/ZK-11 na kofinancování 
akce  v  rámci  dotačního  programu  MZe  129  250  „Výstavba  a  technické  zhodnocení 
infrastruktury vodovodů a kanalizací“ – obec Rataje 
90. Finanční dar místním akčním skupinám v roce 2015 
91. Plnění rozpočtu Jihočeského kraje za rok 2014 
92. Rozpočtové změny 8/15  
93. Vybrané akce grantové politiky Jihočeského kraje – II. kolo v r. 2015 
94. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory ostatním subjektům z rozpočtu Jihočeského kraje 
na rok 2015 v gesci OEKO 
95. Dotace pro Nadaci Jihočeské cyklostezky na rok 2015 
96. Poskytnutí návratné finanční výpomoci sdružení Jihočeská Silva Nortica 
97. Žádosti o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně - leden až duben 
2015 

Majetkové dispozice
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98. Předání staveb k hospodaření Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje a nemovitosti 
doporučené k demolici 

99. Majetkoprávní vypořádání nemovitostí
100. Záměr majetkoprávního vypořádání nemovitostí 
101. Záměr majetkoprávního vypořádání nemovitostí v k. ú. Lipno nad Vltavou 
102. Záměr prodeje pozemku v k. ú. Třeboň 
103. Záměr prodeje části pozemku v k. ú. Radenín 
104. Záměr prodeje pozemků v k.ú. Brusy do vlastnictví obce Přešťovice 
105. Záměr prodeje budovy bez čp. v k. ú. Č. Budějovice 3 
106. Záměr darování stavby mostu v k. ú. Radouňka městu Jindřichův Hradec 
107. Záměr darování pozemku městu Jindřichův Hradec 
108. Záměr darování části pozemku v k. ú. Soběslav 
109. Prodej zbytného majetku v k. ú. Pašice 
110. Koupě nemovitostí v k. ú. České Budějovice 7 od Nemocnice České Budějovice, a. s.
111. Výkup pozemku v areálu Jihočeského letiště České Budějovice 
112. Poskytnutí investiční dotace pro Klub českých turistů Tábor na rekonstrukci rozhledny 
       Hýlačka 
113. Různé, diskuze
114. Závěr
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