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H E J T M A N K A  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 
 
 

8. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 
 

na čtvrtek 21. září 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. Ivana Stráská, v.r. 
  
  

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Příloha: 
Návrh programu 8. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 
 

 

 

      Datum 7. 9. 2017 
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Návrh programu 8. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 

dne 21. září 2017 
 

 

1. Zahájení 
2. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje za období od 26. 5. do 30. 8. 2017  
3. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje  
4. Zpráva o vyřizování dotazů, podnětů a připomínek členů zastupitelstva kraje  
5. Návrh volby přísedících krajského soudu  
6. Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s.  
7. Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s.  
8. Zvýšení základního kapitálu obchodní spol. Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.  
9. Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s.  
10. Realizace projektu „Modernizace informační infrastruktury pro zdravotnictví v prostředí Nemocnice 

Strakonice, a.s. - v rámci 26. výzvy IROP“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského 
kraje 

11. Realizace projektu „Modernizace informační infrastruktury pro zdravotnictví v prostředí Nemocnice 
Strakonice, a.s. - v rámci 28. výzvy IROP“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského 
kraje  

12. Realizace projektu Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., „Klinický informační systém pro intenzivní 
a anesteziologickou péči“ v rámci 26. výzvy IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu 
Jihočeského kraje  

13. Záměr realizace projektu „Restrukturalizace a rekonstrukce horního areálu Nemocnice Č. Budějovice, a.s.“ 
14. Poskytnutí dotace MZ ČR na navýšení zvláštního příplatku zdravotnickým pracovníkům u poskytovatelů 

zdravotních služeb lůžkové péče se sídlem v Jihočeském kraji  
15. Čtyřstranná dohoda o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby  
16. Sloučení příspěvkových organizací v sociální oblasti  
17. Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2018 - 2021  
18. Aktualizace sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji  
19. Změna Dodatku č. 1 k Metodice pro poskytování účelové dotace z rozpočtu JK poskytovatelům sociálních 

služeb v roce 2017  
20. Návrhy na rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního řízení pro poskytovatele sociálních služeb 

v JK pro rok 2017  
21. Návrhy na dofinancování v rámci dotačního řízení pro poskytovatele sociálních služeb v JčK pro rok 2017  
22. Posouzení poskytování sociální služby v návaznosti na projekty investičního charakteru  
23. Vzory Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu v oblasti 

sociálních služeb pro rok 2018  
24. Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací zřizovaných Jihočeským krajem v sociální oblasti  
25. Dodatky zřizovacích listin škol a školských zařízení  
26. Rozvojový program Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního školství  
27. Rozpočet školství - Třetí úprava rozpisu rozpočtu  
28. Podání žádostí do Národního dotačního programu 21 – Centra odborné přípravy  
29. Změna složení Organizačního výboru pro zabezpečení účasti Jihočeského kraje na Hrách VIII. zimní 

olympiády dětí a mládeže ČR 2018  
30. Realizace projektu předkládaného do OPŽP, jeho kofinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - SUPŠ 

Bechyně  
31. Zrušení usnesení č. 327/2016/ZK-24 a realizace projektu předkládaného do IROP, jeho předfinancování, 

kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - VOŠ a Střední 
zemědělská škola, Tábor  

32. Zrušení usnesení č. 326/2016/ZK-24 a realizace projektu předkládaného do IROP, jeho předfinancování, 
kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - SŠ obchodu, služeb 
a řemesel a JŠ, Tábor  

33. Zrušení usnesení č. 320/2016/ZK-24 a realizace projektu předkládaného do IROP, jeho předfinancování, 
kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - Gymnázium, Prachatice  

34. Zrušení usnesení č. 282/2016/ZK-24 a realizace projektu předkládaného do IROP, jeho předfinancování 
a kofinancování výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - Gymnázium, Strakonice  

35. Zrušení usnesení č. 281/2016/ZK-24 a realizace projektu předkládaného do IROP, jeho předfinancování, 
kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - SŠ a ZŠ, Vimperk  

36. Zrušení usnesení č. 279/2016/ZK-24 a realizace projektu předkládaného do IROP, jeho předfinancování 
a kofinancování výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - Střední zdravotnická škola, Písek  
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37. Zrušení usnesení č. 276/2016/ZK-24 a realizace projektu předkládaného do IROP, jeho předfinancování, 
kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - SŠ rybářská 
a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň  

38. Zrušení usnesení č. 274/2016/ZK-24 a realizace projektu předkládaného do IROP, jeho předfinancování, 
kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - Gymnázium, Třeboň  

39. Zrušení usnesení č. 266/2016/ZK-24 a realizace projektu předkládaného do IROP, jeho předfinancování, 
kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - SŠ obchodní a VOŠ, 
České Budějovice  

40. Zrušení usnesení č. 263/2016/ZK-24 a realizace projektu předkládaného do IROP, jeho předfinancování 
a kofinancování výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - SOŠ elektrotechnická, COP, Hluboká nad Vltavou  

41. Zrušení usnesení č. 312/2016/ZK-24 a realizace projektu předkládaného do IROP, jeho předfinancování, 
kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - SŠ technická 
a obchodní, Dačice  

42. Zrušení usnesení č. 298/2016/ZK-24 a realizace projektu předkládaného do IROP, jeho předfinancování 
a kofinancování výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - Gymnázium, Týn nad Vltavou  

43. Zrušení usnesení č. 288/2016/ZK-24 a realizace projektu předkládaného do IROP, jeho předfinancování, 
kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - SŠ řemeslná a ZŠ, 
Soběslav  

44. Zrušení usnesení č. 287/2016/ZK-24 a realizace projektu předkládaného do IROP, jeho předfinancování a 
kofinancování výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - SOŠ ekologická a potravinářská, Veselí nad Lužnicí  

45. Zrušení usnesení č. 226/2017/ZK-7 a realizace projektu předkládaného do OPŽP, jeho kofinancování 
a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - Krajské školní hospodářství  

46. Zrušení usnesení č. 225/2017/ZK-4 a realizace projektu předkládaného do OPŽP, jeho kofinancování 
a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - SOU Lišov  

47. Zrušení části usnesení č. 303/2016/ZK-24 a realizace projektu předkládaného do IROP, jeho 
předfinancování a kofinancování výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - SŠ polytechnická, České 
Budějovice  

48. Zrušení části usnesení č. 297/2016/ZK-24 a realizace projektu předkládaného do IROP, jeho 
předfinancování a kofinancování výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - Gymnázium, České Budějovice, 
Jírovcova  

49. Dotační program Jihočeského kraje Podpora přípravy projektových záměrů strategických projektů pro 
Jihočeský kraj v souladu s Krajskou přílohou k národní RIS3 - výběr projektů 

50. Smlouva mezi hlavním partnerem a partnery o implementaci projektu Interreg CENTRAL EUROPE CE968 
- RAINMAN  

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

52. Realizace projektu „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I“ a jeho kofinancování 
a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje (Mgr. Bc. Antonín Krák)  

53. Realizace projektu „Škola bez hranic 2018/2019" a jeho předfinancování a kofinancování z rozpočtu kraje  
54. Předfinancování a kofinancování projektu „Lidová kultura AT-CZ“ z rozpočtu kraje  
55. Peněžité dary obcím za umístění v krajském kole soutěže Vesnice roku 2017 a za udělení Ceny hejtmanky  
56. Změny u akcí v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2017 
57. Dotační program Jihočeského kraje Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2018 - návrh  
58. Návratná finanční výpomoc MAS  
59. Žádosti o změnu realizace projektu v rámci dotačních programů Jihočeského kraje   
60. Dotační program Jihočeského kraje Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, 1. výzva pro rok 2017 - 

výběr projektů  
61. Dotační program Jihočeského kraje Podpora oprav místních komunikací, 2. výzva pro rok 2017 - výběr 

projektů  
62. Dotační program Jihočeského kraje Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti vědy, mládeže 

a sportu, 2. výzva pro rok 2017 - výběr projektů  
63. Dotační program Jihočeského kraje Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti kultury, 2. výzva 

pro rok 2017 – výběr projektů  
64. Návrh dotace JK na kofinancování akce v rámci dotačního programu MZe 129 250 „Výstavba a technické 

zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“ pro rok 2017 - 3. část  
65. Smlouva o poskytnutí dotace na kofinancování projektu „Odstranění pevných a kapalných odpadů 

z bývalého areálu ACHP Lhenice – I. etapa“ z finančních prostředků Jihočeského kraje  
66. Projekt opatření pro regeneraci stanovišť předmětů ochrany v přírodní rezervaci Vrbenské rybníky na 

rybnících Domin a Bažina a jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje  
67. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace   
68. Individuální dotace z rozpočtu OKPP  
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69. Aktualizace Tarifu a Smluvních přepravních podmínek integrovaného dopravního systému Jihočeského 
kraje  

70. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění stabilního financování regionální železniční osobní dopravy  
71. Žádost Svazku obcí regionu Písecko o pozastavení úhrady splátek dluhu dle uzavřené dohody  
72. Plnění rozpočtu Jihočeského kraje podle stavu k 30. 6. 2017  
73. Rozpočtové změny 19/17 
Majetkové dispozice 
74. 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  
75. Majetkoprávní vypořádání nemovitostí  
76. Záměr majetkoprávního vypořádání nemovitostí  
77. Záměr prodeje nemovitostí v k. ú. Bojenice  
78. Záměr prodeje spoluvlastnického podílu 3/4 zemědělských pozemků v k. ú. Bojenice pachtýři 
79. Záměr darování pozemků v k. ú. Bechyně  
80. Přijetí nemovitého daru od města Bechyně  
81. Směna nemovitostí v k.ú. Kaplice  
82. Směna nemovitostí s Vojenskými lesy a statky ČR, s.p.  
83. Prodej další části pozemku parcely KN č. 1228/2 v k.ú. Měšice u Tábora 
84. Prodej částí pozemků v k. ú. Albrechtice  
85. Prodej parcely KN č. 2468/6 v k.ú. Hněvkovice u Týna nad Vltavou 
86. Výkup pozemků v PR Vrbenské rybníky od ČR MO  
87. Koupě části kasáren Planá u Českých Budějovic  
88. Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Dráchov  
89. Změna práva hospodaření s nemovitým majetkem v k. ú. Písek  
90. Darování nepotřebné výpočetní techniky ZŠ a Mateřské škole Křemže   
91. Zpráva o činnosti Finančního výboru za období od 3. 11. 2016 do 11. 9. 2017  
92. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru za období od 3. 11. 2016 do 7. 9. 2017  
93. Zpráva o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost za období od 3. 11. 2016 od 5. 9. 2017  
94. Zpráva o činnosti Dopravního výboru za období od 3. 11. 2016 do 15. 6. 2017  
95. Zpráva o činnosti Výboru pro podporu hospodářského rozvoje za období od 3. 11. 2016 do 5. 9.2017  
96. Zpráva o činnosti Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí za období od 3. 11. 2016 do 4. 9. 

2017  
97. Záštity členů Rady Jihočeského kraje s finanční podporou  
98. Různé, diskuze 
99. Závěr 

 
 


