
 

 

M g r .  J I Ř Í  Z I M O L A   

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76  České Budějovice, telefon: 386 720 492 

ID DS: kdib3rr, e-mail: hejtman@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.cz 

Stránka 1 

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 
 
 

4. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 
 

na čtvrtek 23. března 2017 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 4. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 
 

 

 

      Datum 9. 3. 2017 
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Návrh programu 4. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 

dne 23. března 2017 
 

 

1. Zahájení 
2. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje za období od 26. 1. 2017 do 2. 3. 2017  
3. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje  
4. Zpráva o vyřizování dotazů, podnětů a připomínek členů zastupitelstva kraje  
5. Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině p. o. Jihočeská centrála cestovního ruchu  
6. Smlouva o poskytnutí peněžních prostředků pro Kancelář ERDV  
7. Individuální dotace z rozpočtu kraje v gesci KHEJ - část II.  
8. Rozhodnutí o poskytnutí individuálních dotací alokovaných v rozpočtu 2017 v gesci KHEJ - část III.  
9. Sloučení škol zřizovaných krajem k 1. 7. 2017 – České Budějovice  
10. Sloučení školy a školského zařízení zřizovaných krajem k 1. 7. 2017 – Písek  
11. Rozpočet školství – Rozpis rozpočtu škol a školských zařízení na rok 2017  
12. Rozvojový program Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2016/2017  
13. Vybrané akce z oblasti mládeže a sportu pro rok 2017  
14. Účast na Hrách VIII. ZODM ČR 2018 v Pardubickém kraji  
15. Dodatky zřizovacích listin škol a školských zařízení  
16. Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2017  
17. Posouzení poskytování sociální služby v návaznosti na projekty investičního charakteru  
18. Dodatek k Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu v oblasti 

sociálních služeb  
19. Vyrovnávací platba za závazek veřejné služby na rok 2017 Nemocnici Dačice, a.s.  
20. Zajištění lékařských pohotovostních služeb v Jihočeském kraji v roce 2017- rozhodnutí o poskytnutí dotace 

vč. schválení návrhu smluv  
21. Informace o schválených změnách evropských projektů  
22. Realizace projektu „Modernizace komunikací II. třídy (P10) A“ a jeho financování z rozpočtu Jihočeského 

kraje  
23. Realizace projektu „Modernizace komunikací II. třídy (P10) B“ a jeho financování z rozpočtu Jihočeského 

kraje  
24. Realizace projektu „Modernizace komunikací II. třídy (P10) C“ a jeho financování z rozpočtu Jihočeského 

kraje  
25. Realizace projektu „Modernizace komunikací II. třídy (P10) D“ a jeho financování z rozpočtu Jihočeského 

kraje  
26. Realizace projektu „Modernizace komunikací II. třídy (P10) E“ a jeho financování z rozpočtu Jihočeského 

kraje  
27. Realizace projektu „Přeložka II/128 Číměř“ a jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje  
28. Realizace projektu „Jižní obchvat Němčic, silnice II/145“ a jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje  
29. Realizace projektu „První světová válka - léta zkázy a bolesti“ a jeho kofinancování a předfinancování z 

rozpočtu kraje  
30. Individuální dotace Městu Tábor na zajištění „Celostátního finále dopravní soutěže mladých cyklistů v 

Táboře“  
31. Dodatky smluv o závazku veřejné služby s dopravci v linkové osobní dopravě 
32. Peněžitý dar místním akčním skupinám a Krajskému sdružení NS MAS ČR JK 
33. Žádost obce Mišovice o prodloužení termínu realizace projektu  
34. Žádost obce Rataje o prodloužení termínu realizace projektu  
35. Aktualizace vzoru Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci dotačních programů JK   
36. Změna usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 366/2016/ZK-25 ze dne 22.9.2016 ve věci „Dotační 

programy Jihočeského kraje pro rok 2017“  
37. Dotační program Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského 

kraje, 1. výzva pro rok 2017 - výběr projektů  
38. Dotační program Jihočeského kraje Podpora bezpříspěvkového dárcovství krve v Jihočeském kraji, 

1. výzva pro rok 2017 - výběr projektů  
39. Dotační program Jihočeského kraje Podpora sociálního začleňování osob ohrožených sociálním 

vyloučením na území Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2017 - výběr projektů  
40. Dotační program Jihočeského kraje Podpora práce s dětmi a mládeží (mimo oblast sportu), 1. výzva pro 

rok 2017 - výběr projektů  
41. Dotační program Jihočeského kraje Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí 

Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2017 - výběr projektů  



 

 

 

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76  České Budějovice, telefon: 386 720 492 

ID DS: kdib3rr, e-mail: hejtman@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.cz 

 

Stránka 3 
 

42. Dotační program Jihočeského kraje Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti vědy, mládeže a 
sportu, 1. výzva pro rok 2017 - výběr projektů  

43. Dotační program Jihočeského kraje Rozvoj venkova a krajiny, Opatření Rozvoje venkova a krajiny, 1. 
výzva pro rok 2017 - výběr projektů  

44. Dotační program Jihočeského kraje Rozvoj venkova a krajiny, Opatření Podpora výstavby a obnovy 
vodohospodářské infrastruktury, 1. výzva pro rok 2017 - výběr projektů  

45. Dotační program Jihočeského kraje Podpora prevence kriminality, 1. výzva pro rok 2017 - výběr projektů  
46. Dotační program Jihočeského kraje Jižní Čechy Pohodové, 1. výzva pro rok 2017 - výběr projektů  
47. Dotační program JK Podpora a rozvoj protidrogové politiky JK v r. 2017, 1. výzva pro r. 2017 – výběr 

projektů  
48. Dotační program Jihočeského kraje Podpora cyklistiky a cyklodopravy v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 

2017 - výběr projektů  
49. Dotační program Jihočeského kraje Podpora sportu, 1. výzva pro rok 2017 - výběr projektů  
50. Dotační program Jihočeského kraje Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách, 1. výzva pro rok 2017, výběr projektů  
51. Dotační program Jihočeského kraje Kulturní dědictví, 1. výzva pro rok 2017 - výběr projektů  
52. Dotační program Jihočeského kraje Podpora kultury, 1. výzva pro rok 2016 - výběr projektů  
53. Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti kultury 1. výzva pro rok 2017  
54. Návrh dotace na akci „ČOV Borotín - doplnění srážení fosforu“ pro městys Borotín  
55. Dotace pro Krajskou síť environmentálních center Krasec, z.s. v roce 2017  
56. Projekt Interreg "Adaptace na klimatické změny pomocí zelené infrastruktury (Klimagrün)" a jeho 

financování z rozpočtu Jihočeského kraje  
57. Plnění rozpočtu Jihočeského kraje za rok 2016  
58. Rozpočtové změny 8/17  
59. Poskytnutí individuální dotace Regionální agrární komoře JK na rok 2017  
60. Poskytnutí individuální dotace Jihočeské hospodářské komoře na rok 2017  
61. Poskytnutí individuálních dotací na rok 2017 ostatním subjektům v gesci OEKO  
Majetkové dispozice  
62. Záměr majetkoprávního vypořádání nemovitostí  
63. Majetkoprávní vypořádání nemovitostí  
64. Předání staveb k hospodaření Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, vyřazení staveb z hospodaření 

Správy a údržby silnic Jihočeského kraje a nemovitosti doporučené k demolici  
65. Záměr prodeje nemovitostí v k. ú. Bechyně městu Bechyně  
66. Záměr prodeje pozemku parcely KN č. 158 v k. ú. Dub u Prachatic  
67. Záměr směny nemovitostí v k. ú. Třeboň  
68. Záměr směny pozemků v k. ú. Horní Planá  
69. Koupě pozemků v k.ú. Měšice u Tábora  
70. Koupě pozemků v k.ú. Měšice u Tábora pro výcvik koní  
71. Koupě části pozemku v k. ú. Osek u Radomyšle  
72. Využití předkupního práva - koupě pozemku v k. ú. Horky u Tábora  
73. Přijetí daru spoluvlastnických podílů k pozemku v PR Mokřiny u Vomáčků  
74. Přijetí nemovitého daru od města Netolice  
75. Plán činnosti Dopravního výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje na rok 2017  
76. Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje na rok 2017 
77. Různé, diskuze 
78. Závěr 

 
 

 

 
 

 
 

 
 


