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

s v o l á v á m 

 

 

13. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 

 

na čtvrtek 17. května 2018 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 13. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 
 

 

 

 
      Datum 4. 5. 2018 
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Návrh programu 13. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 

dne 17. května 2018 

 
 

 

1. Zahájení 
2. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje za období od 20. 3. do 27. 4. 2018  
3. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje  
4. Zpráva o vyřizování dotazů, podnětů a připomínek členů zastupitelstva kraje  
5. Prohlášení o založení přátelských vztahů a spolupráce mezi Jihočeským krajem a městem Donghai (ČLR, 

provincie Jiangsu)  
6. Záměr o změně příjemce dotace z KHEJ na krajem zřizovanou organizaci Zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám (ZVaS)  
7. Žádost HZS JčK o navýšení investiční dotace na projekt „Tábor-přístavba pro garážová stání a zázemí"  
8. Darování movitého majetku KŘP JčK a HZS JčK  
9. Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace Psychiatrická léčebna Lnáře  
10. Dodatky zřizovacích listin škol a školských zařízení zřizovaných krajem  
11. Plán rozvoje sportu v Jihočeském kraji  
12. Statut Fondu rozvoje školství - změna č. 8 Směrnice č. SM/83/ZK  
13. Rozpočet školství - první úprava rozpisu rozpočtu na rok 2018  
14. Žádosti o poskytnutí individuální dotace z oblasti školství, mládeže a sportu  
15. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb JK na období 2019 - 2021  
16. Dodatky ke Zřizovacím listinám příspěvkových organizací v sociální oblasti   
17. Individuální dotace na ztrátu z činnosti JVTP, a.s.  
18. Individuální dotace na zajištění programu Jihočeských podnikatelských voucherů Jihočeského 

vědeckotechnického parku, a.s. na rok 2018/2019  
19. Zrušení usnesení č. 83/2018/ZK-12 a realizace projektu „Modernizace komunikací II. třídy (P 11) C“ a jeho 

financování z rozpočtu Jihočeského kraje 
20. Peněžitý dar místním akčním skupinám a Krajskému sdružení NS MAS ČR Jihočeského kraje   
21. Dotační program Jihočeského kraje Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2018 - výběr projektů  
22. Dotační program Jihočeského kraje Podpora cyklistiky a cyklodopravy v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 

2018 - výběr projektů  
23. Dotační program Jihočeského kraje Podpora školství, 1. výzva pro rok 2018 - výběr projektů  
24. Dotační program Jihočeského kraje Podpora činnosti zařízení pečující o zvířata, 1. výzva pro rok 2018 - 

výběr projektů  
25. Dotační program Jihočeského kraje Podpora zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích, 

1. výzva pro rok 2018 - výběr projektů  
26. Dotační program Jihočeského kraje Podpora služeb nedefinovaných v zákoně 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, 1. výzva pro rok 2018 - výběr projektů  
27. Dotační program Jihočeského kraje Podpora vzdělávání lékařů v nemocnicích se sídlem v Jihočeském kraji, 

1. výzva pro rok 2018 - výběr projektů  
28. Dotační program Jihočeského kraje Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 

2018 - výběr projektů  
29. Dotační program Jihočeského kraje Podpora rozvoje sociálních služeb, 1. výzva pro rok 2018 - výběr 

projektů  
30. Dotační program Jihočeského kraje Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí 

Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2018 - výběr projektů  
31. Dotační program Jihočeského kraje Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže a výkonnostního sportu, 

1. výzva pro rok 2018 – výběr projektů  
32. Dotační program Jihočeského kraje Podpora cestovního ruchu, 1. výzva pro rok 2018 - výběr projektů  
33. Dotační program Jihočeského kraje Smart Cities, 1. výzva pro rok 2018 - výběr projektů  
34. Žádosti o změnu realizace projektů v rámci dotačních programů Jihočeského kraje  
35. Žádost o opravu nesprávnosti ve smlouvě o poskytnutí dotace pro obec Horní Skrýchov na kofinancování 

akce v rámci dotačního programu MZe 129 250 „Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a 
kanalizací“  

36. Kofinancování projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-
Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel (Památky žijí)“ z rozpočtu kraje  

37. Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci Globálního grantu CZ. 1.07./3.2.08 „Podpora 
nabídky dalšího vzdělávání v Jihočeském kraji“ Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
s nepřímými náklady  

38. Valná hromada společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s.  
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39. Změna usnesení č. 215/2016/ZK-24  Zajištění veřejné dopravy v JK po roce 2019   
40. Rozpočtové změny 9/18  
Majetkové dispozice 
41. Záměr majetkoprávního vypořádání nemovitostí - vyhlášení  
42. Majetkoprávní vypořádání nemovitostí - ukončení záměru  
43. Záměr budoucí směny pozemků s městem Tábor  
44. Prodej části pozemkové parcely ve vlastnictví kraje v k. ú. Budislav  
45. Darování pozemků městu Vimperk 
46. Svěření lesních pozemků v prostoru letiště do správy KŠH  
47. Změna práva hospodaření s nemovitým majetkem v k. ú. Dolní Radíkov  

 
48. Individuální dotace v rámci záštit členů Rady Jihočeského kraje  
49. Návrh harmonogramu zasedání zastupitelstva kraje ve II. pololetí 2018 
50. Různé, diskuze 
51. Závěr 
 

 
 
 


