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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 
 
 

11. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 
 

na čtvrtek 22. února 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 11. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 
 

 

 

 

      Datum 8. 2. 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                    



 

 

 

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

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

 

Stránka 2 
 

Návrh programu 11. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 
dne 22. února 2018 

 
 
 

1. Zahájení 
2. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje za období od 17. 11. 2017 do 31. 1. 2018  
3. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje  
4. Zpráva o vyřizování dotazů, podnětů a připomínek členů zastupitelstva kraje  
5. Strategie spolupráce 2030 mezi Spolkovou zemí Horní Rakousko a JK  
6. Smlouva o poskytnutí peněžních prostředků pro Kancelář ERDV  
7. Návrh na změnu zřizovací listiny Jihočeské centrály cestovního ruchu, p.o.  
8. Poskytnutí individuálních dotací alokovaných v rozpočtu 2018 v gesci odboru Kancelář hejtmanky  
9. Poskytnutí individuální dotace Nadačnímu fondu jihočeských olympioniků  
10. Návrh volby přísedících krajského soudu  
11. Vydání 6. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje   
12. Grantový program podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - žádosti o prodloužení termínu pro 

předložení závěrečné zprávy  
13. Dodatek č. 7 ke Smlouvě o zajištění realizace Programu zvýhodněných regionálních úvěrů pro malé 

podnikatele v Jihočeském kraji  
14. Zrušení usnesení č. 77/2017/ZK-4 a realizace projektu „Modernizace komunikací II. třídy (P10) C II“ a jeho 

financování z rozpočtu Jihočeského kraje  
15. Zrušení usnesení č. 78/2017/ZK-4 a realizace projektu „Modernizace komunikací II. třídy (P10) D II“ a jeho 

financování z rozpočtu Jihočeského kraje  
16. Zrušení usnesení č. 79/2017/ZK-4 a realizace projektu „Modernizace komunikací II. třídy (P10) E II“ a jeho 

financování z rozpočtu Jihočeského kraje  
17. Realizace projektu „Most ev.č. 160 – 020 před Rožmberkem“ a „Most ev.č. 160 – 021 před Rožmberkem“ 

a jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje  
18. Realizace projektu „Most ev.č. 151-005 v Liščích Horách před Dačicemi“ a jeho financování z rozpočtu 

Jihočeského kraje  
19. Realizace projektu „Most ev.č. 160-007 na konci dřevoskladu“ a jeho financování z rozpočtu Jihočeského 

kraje  
20. Aktualizace sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji  
21. Návrhy na rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního řízení pro poskytovatele sociálních služeb 

v JčK pro rok 2018  
22. Poskytnutí dotace Dětskému centru Jčk Strakonice  
23. Koncepce oddělení prevence a humanitních činností na období 2018 - 2020  
24. Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací v sociální oblasti  
25. Dodatky zřizovacích listin škol a školských zařízení  
26. Výroční zpráva za školní rok 2016/2017  
27. Žádosti o poskytnutí individuální dotace z oblasti školství, mládeže a sportu  
28. Žádost o spoluúčast Jihočeského kraje na financování rekonstrukce tribuny atletického stadionu  
29. Žádosti o změnu realizace projektů v rámci dotačních programů Jihočeského kraje  
30. Změna usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 392/2017/ZK-9 ze dne 2. 11. 2017 ve věci „Dotační 

programy Jihočeského kraje pro rok 2018“  
31. Dotační program Jihočeského kraje Podpora oprav a rekonstrukcí místních komunikací, 1. výzva pro rok 

2018 - výběr projektů  
32. Dotační program Jihočeského kraje Podpora prevence kriminality, 1. výzva pro rok 2018 - výběr projektů  
33. Dotační program Jihočeského kraje Podpora a rozvoj protidrogové politiky Jihočeského kraje v roce 2018, 

1. výzva pro rok 2018 - výběr projektů 
34. Dotační program Jihočeského kraje Podpora sociálního začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením 

na území Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2018 - výběr projektů  
35. Dotační program Jihočeského kraje Podpora bezpříspěvkového dárcovství krve v Jihočeském kraji, 1. výzva 

pro rok 2018 - výběr projektů  
36. Projekt „Regenerace stanovišť pro předměty ochrany a vybudování návštěvnické infrastruktury v EVL 

Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky“ a jeho financování z rozpočtu JK  
37. Zrušení usnesení č. 410/2016/ZK-25 a schválení projektu "Optimalization of Natura 2000 sites management 

delivery in the South Bohemia Region and the territory of South Slovakia"  
38. Dodatek ke zřizovací listině organizace Jihočeská vědecká knihovna v Č. Budějovicích  
39. Individuální dotace v oblasti kultury  
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40. Návrhy smluv o poskytnutí individuálních dotací pro pověřené knihovny regionálními funkcemi v Jihočeském 
kraji  

41. Předfinancování a kofinancování projektu „Adaptace na klimatické změny pomocí zelené infrastruktury“ 
z rozpočtu kraje (žadatel: KS NS MAS JčK)   

42. Kofinancování a předfinancování projektu „Adaptace na klimatické změny pomocí zelené infrastruktury“ 
z rozpočtu kraje (žadatel: Přírodní zahrada, z. s.)  

43. Informace o rozpočtových opatřeních v závěru roku 2017  
44. Rozpočtové změny 3/18  
Majetkové dispozice 
45. 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  
46. Majetkoprávní vypořádání nemovitostí - ukončení záměru  
47. Záměr majetkoprávního vypořádání nemovitostí - vyhlášení 
48. Záměr prodeje části pozemkové parcely ve vlastnictví kraje v k. ú. Budislav  
49. Výkup pozemků v areálu ČOV Litvínovice  
50. Koupě pozemkových parcel v k. ú. Dobrá Voda u Horní Stropnice  
51. Vzájemné darování pozemků mezi Jihočeským krajem a městem Vimperk  
52. Změna práva hospodaření s nemovitým majetkem v k. ú. Stachy  
53. Zánik věcného práva předkupního  
54. Zřízení věcného předkupního práva  
55. Vzorová smlouva na bezúplatný převod pozemků ČR dle zákona o Státním pozemkovém úřadu  
56. Vyřazení technického zhodnocení cizího majetku z účetní a majetkové evidence ZZS Jihočeského kraje  

 
57. Plán činnosti Dopravního výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje na rok 2018  
58. Záštity členů Rady Jihočeského kraje s finanční podporou  
59. Různé, diskuze 
60. Závěr 

 

Hanka
Lístek s poznámkou

Hanka
Text napsaný psacím strojem
Vyvěšeno na úřední desce obce Dolní Třebonína na elektronické úřední desce obceDolní Třeboníndne 12.2.2018
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