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České Budějovice 28. srpna 2020 

 

 

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

 

s v o l á v á m 
 

 

29. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 
 

na čtvrtek 10. září 2020 od 9:00 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 29. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 
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Návrh programu 29. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 

dne 10. září 2020 

 
1. Zahájení 

2. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje za období od 5. 6. do 20. 8. 2020  
3. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje  

4. Zpráva o vyřizování dotazů, podnětů a připomínek členů zastupitelstva kraje  

5. Individuální dotace z rozpočtu KHEJ - Nadace Jihočeské cyklostezky  
6. Individuální dotace v rámci záštit členů Rady Jihočeského kraje  

7. Pravidla pro poskytování cestovních náhrad a paušálních náhrad cestovních výdajů členům zastupitelstva 
a občanům - změna č. 6 

8. Návrh opětovné volby přísedících krajského soudu  
9. Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Č. Budějovice, a.s., dle směrnice č. SM/115/ZK  

10. Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s., dle směrnice č. SM/115/ZK  

11. Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Č. Krumlov, a.s., dle směrnice č. SM/115/ZK  
12. Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s.  

13. Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s. 
14. Převod hodnoty technického zhodnocení nemovitostí k hospodaření školám a školským zařízením JK  

15. Zrušení usnesení č. 347/2018/ZK-17 ve věci realizace projektu „Přeložka silnice II/156 v obci Strážkovice“ 

a jeho nové financování z rozpočtu JčK  
16. Zrušení usnesení 137/2018/ZK-13 ve věci realizace projektu „Modernizace komunikací P 11 C“ a nové schválení 

jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje  
17. Realizace projektu „Modernizace komunikací II. třídy P12 B - 2“ a jeho financování z rozpočtu JK  

18. Projekty do 95. výzvy IROP 
19. SFDI 2020 - třístranná smlouva mezi SFDI - JČK - SÚS JČK, financování akce  

20. Kompenzace dotčeným obcím - ochranné pásmo hluku letiště v Plané u Českých Budějovic  

21. Dodatek č.10 ke Smlouvě o zajištění realizace Programu zvýhodněných reg. úvěrů pro malé podnikatele v JK -  
úprava úrokové sazby a oprávnění pro ČMZRB. a.s.  

22. Změna usnesení č. 131/2016/ZK-22 realizace projektů předkládaných do OP ŽP a jejich kofinancování 
a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - SUPŠ Bechyně  

23. Revokace usnesení č. 310/2017/ZK-8 realizace projektu předkládaného do OPŽP, jeho kofinancování z rozpočtu 

Jihočeského kraje - SUPŠ Bechyně  
24. Revokace usnesení č. 365/2018/ZK-18 realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování 

a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - SOŠ SE, Velešín  
25. Revokace usnesení č. 372/2018/ZK-18 realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování 

a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - SOU Blatná  

26. Revokace usnesení č. 220/2017/ZK-7 realizace projektu předkládaného do OP ŽP a jeho kofinancování 
a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - DDM J. Hradec  

27. Revokace usnesení č. 370/2018/ZK-18 realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování 
a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - SOŠ a SOU Písek, objekt DM  

28. Revokace usnesení č. 371/2018/ZK-18 realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování 
a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - SOŠ a SOU Písek  

29. Revokace usnesení č. 425/2016/ZK-25 realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování 

a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - SUPŠ sv. Anežky České, ČK 
30. Revokace usnesení č. 426/2016/ZK-25 realizace projektu předkládaného do OP ŽP a jeho kofinancování 

a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - DD, ZŠ a ŠJ, Radenín  
31. Revokace usnesení č. 129/2016/ZK-22 realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování 

a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - Gymnázium Prachatice  

32. Schválení poskytnutí dotace na realizaci projektu Potravinová pomoc dětem v hmotné nouzi v Jihočeském kraji 
v rámci výzvy č. 30_20_010_55  

33. Žádosti o poskytnutí individuální dotace z oblasti školství, mládeže a sportu  
34. Účast na Hrách X. LODM ČR 2021 v Olomouckém kraji  

35. Rozpočet školství - třetí úprava rozpisu rozpočtu  
36. Smlouva o spolupráci mezi Jihočeským krajem a městem Strakonice  

37. Dodatky zřizovacích listin škol a školských zařízení zřizovaných krajem  
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38. Změna usnesení č. 164/2020/ZK - 28 - Návrh na rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního programu 

podpory vybavení zařízení sociálních služeb prostřednictvím finanční podpory kraje v souvislosti s přechodem 
na vysílací standard DVB-T2  

39. Návrhy na rozdělení finančních prostředků v rámci Krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb 

pro rok 2020  
40. Aktualizace základní sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji na období 2020–2021  

41. Žádost organizace Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s. o individuální dotaci  
42. Dotační program Podpora zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc pro rok 2021  

43. Změna u dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020  
44. Dotační program Jihočeského kraje Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2021 - návrh  

45. Dotační programy Jihočeského kraje pro rok 2021  

46. Žádosti o změnu realizace projektů v rámci dotačních programů Jihočeského kraje  
47. Individuální dotace - Vybrané akce dotační politiky Jihočeského kraje v oblasti kultury  

48. Poskytnutí individuální dotace Českému svazu chovatelů, z.s., Základní organizaci Záhoří na výstavbu 
Komunitního chovatelského centra Záhoří  

49. Návrh na zvýšení individuální dotace z rozpočtu Jihočeského kraje na dofinancování projektu „Sanace 

neřízených skládek nebezpečných odpadů na významné lokalitě Řídká Blana“  
50. Žádost o snížení výše dotace pro obec Rakovice v rámci dotačního programu MZe 129 300 „Podpora výstavby 

a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“  
51. Návrh dotace Jihočeského kraje na kofinancování akcí v rámci dotačního programu MZe 129 300 „Podpora 

výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ pro rok 2020 - 2. část  
52. Návrh dotace Jihočeského kraje pro obec Vlastec na kofinancování akce v rámci Národního programu Životní 

prostředí   

53. Realizace projektu „Digitální technická mapa Jihočeského kraje“ a jeho kofinancování, předfinancování 
způsobilých výdajů a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu kraje  

54. Schválení smlouvy o spolupráci při přípravě a realizaci akce „Vltavská cyklostezka“  
55. Smlouva o vzájemném zajištění dopravní obslužnosti území Jihočeského kraje a Kraje Vysočina veřejnou 

linkovou osobní dopravou v souvislosti se zadávacím řízením Kraje Vysočina a Jihočeského kraje na výběr 

autobusových dopravců pro mezikrajské linky  
56. Návrh na uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí provozní a investiční dotace - JLCB a. s.  

57. Plnění rozpočtu Jihočeského kraje podle stavu k 30. 6. 2020 
58. Rozpočtové změny 18/20  

Majetkové dispozice 

59. 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  

60. Majetkoprávní vypořádání nemovitostí s obcemi a státními organizacemi - vyhlášení  
61. Majetkoprávní vypořádání nemovitostí se soukromými subjekty - vyhlášení  

62. Majetkoprávní vypořádání nemovitostí s obcemi a státními organizacemi - ukončení záměru  
63. Majetkoprávní vypořádání nemovitostí se soukromými subjekty - ukončení záměru  

64. Záměr prodeje pozemku v k. ú. Soběslav - vyhlášení  

65. Prodej pozemku v k. ú. Velešín - ukončení záměru  
66. Záměr prodeje učňovského areálu v k. ú. Dačice  

67. Záměr prodeje části pozemku v k. ú. Staré Hodějovice  
68. Záměr prodeje části pozemku v k. ú. Veselka u Vimperka  

69. Záměr prodeje nepotřebných nemovitostí v k. ú. Strakonice  

70. Darování movitého majetku do vlastnictví jihočeských nemocnic zakládaných Jihočeským krajem  
71. Darování pozemků městu Týn nad Vltavou  

72. Prodej spoluvlastnického podílu 3/4 pozemku v k. ú. Bojenice  
73. Souhlas s odstraněním staveb v k. ú. České Budějovice 3   

74. Zpráva o činnosti Finančního výboru za období od 22. 10. 2019 do 15. 6. 2020  
75. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru za období od 29. 11. 2019 do 27. 8. 2020  

76. Zpráva o činnosti Dopravního výboru za období od 27. 11. 2019 do 9. 6. 2020  

77. Zpráva o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost za období od 21. 11. 2019 do 1. 7. 2020  
78. Zpráva o činnosti Výboru pro podporu hospodářského rozvoje za období od 27. 11. 2019 do 9. 6. 2020  

79. Zpráva o činnosti Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí za období od 26. 11. 2019 do 31. 8. 2020  
80. Různé, diskuze 

81. Závěr 

 


