
JIHOČESKÝ KRAJ
MUDr. Martin Kuba
hejtman kraje
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

OB/2022/0282/2

České Budějovice 4. května 2022

V souladu s § 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění

s v o l á v á m

17. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

na čtvrtek 19. května 2022 od 10:00 hodin.

Zasedání se koná v sídle Krajského úřadu Jihočeského kraje, 
ul. U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, 

velký zasedací sál, 2. podlaží.

                                                                                       
                                                                                           MUDr. Martin Kuba, v.r.
                                                                                        Hejtman Jihočeského kraje

Zveřejněno na úřední desce dne ......................... .............................. ..............................
(vč. zveřejnění v elektronické podobě)

Sejmuto z úřední desky dne ......................... .............................. ..............................

Příloha:
Návrh programu 17. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČO: 70890650
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz fax: 386 359 069 DIČ: CZ70890650

 



Návrh programu 17. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
dne 19. května 2022

1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje za období od 8. 4. 2022 do 4. 5. 2022 
3. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje
4. Zpráva o činnosti Rady Asociace krajů 
5. Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s.  
6. Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s.
7. Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s. 
8. Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s. 
9. Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. 
10.Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s. 
11.Dotační program Dostupná zdravotní péče v Jihočeském kraji - schválení žadatele 
12.Dodatek  č.12  ke  Smlouvě  o  zajištění  realizace  Programu  zvýhodněných  regionálních  úvěrů  pro  malé

podnikatele v Jihočeském kraji ve spolupráci s Národní rozvojovou bankou a.s. 
13.Návrh dotace Jihočeského kraje na kofinancování akce v rámci dotačního programu MZe 129 403 „Podpora

opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody I“ pro rok 2022 
14.Návrh na rozdělení dofinancování projektové dotace v rámci 2. kola 4. Výzvy dotačního programu „Podpora

sociálních služeb v Jihočeském kraji V“ 
15.Dotační program na podporu narozených dětí z Jihočeského kraje – schválení žadatelů za období 29. 3. 2022

– 25. 4. 2022 
16.Podání žádostí do dotačního programu Ministerstva zemědělství - 129 710 Centra odborné přípravy
17.Žádosti o poskytnutí individuální dotace z oblasti sportu 
18.Žádosti o změny v rámci dotačních programů Jihočeského kraje 
19.Dotační  program  Jihočeského  kraje  Neinvestiční  dotace  pro  jednotky  sborů  dobrovolných  hasičů  obcí

Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2022 - výběr projektů 
20.Dotační program Jihočeského kraje Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO), 1.výzva pro rok

2022 - výběr projektů 
21.Dotační program Jihočeského kraje Podpora činnosti sportovních svazů a ČUS, 1. výzva pro rok 2022 - výběr

projektů 
22.Dotační  program  Jihočeského  kraje  Podpora  sportovní  činnosti  dětí  a  mládeže,  výkonnostního  sportu,

1. výzva pro rok 2022 - výběr projektů 
23.Dotační program Jihočeského kraje Podpora školství - výběr projektů 
24.Dotační program Jihočeského kraje Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2022 - výběr projektů
25.Změna části usnesení č. 402/2019/ZK-25 k realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji – Nová

zelená úsporám“ 
26.Individuální dotace pro Jihočeské divadlo 
27.Rozpočtové změny 10/22 
Majetkové dispozice
28.Majetkoprávní vypořádání nemovitostí s obcemi a státními organizacemi - ukončení záměru 
29.Prodej pozemku v k. ú. Měšice u Tábora - ukončení záměru 
30.Prodej pozemku v k. ú. Těšovice u Prachatic - ukončení záměru 
31.Budoucí koupě rodinného domu č. p. 437 včetně pozemků v k. ú. Srubec v rámci stavby „Přeložka silnice

II/157, obchvat Srubce“ 
32.Zrušení usnesení č.161/2018/ZK-13 a č. 284/2018/ZK-15 a záměr budoucí směny pozemků s městem Tábor 
33.Záměr darování sýpky Měšice 
34.Různé, diskuze
35.Závěr
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