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České Budějovice 18. října 2019 

 

 

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

 

s v o l á v á m 
 

 

24. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 
 

na čtvrtek 31. října 2019 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 24. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 
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Návrh programu 24. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 
dne 31. října 2019 

 
 
 

1. Zahájení 

2. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje za období od 5. 9. do 16.10. 2019  
3. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje  

4. Zpráva o vyřizování dotazů, podnětů a připomínek členů zastupitelstva kraje  
5. Informace o jednání Rady Asociace krajů ČR  

6. Evropský region Dunaj – Vltava (ERDV) – žádost do Fondu malých projektů v rámci předsednictví Jihočeského 

kraje  
7. Poskytnutí individuální dotace Vodní záchranné službě ČČK Český Krumlov na výstavbu loděnice  

8. Klíčové dopravní stavby JčK související s dostavbou D3  
9. Reakce na dotaz ze ZK dne 19. 9. 2019 - letiště 

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

11. Výstavba nového ubytovacího pavilonu - Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem Chýnov, žádost o 
poskytnutí dotace MPSV  

12. Zrušení usnesení č. 345/2018/ZK-17 ve věci realizace projektu „Bezpečnostní opatření na silnicích II. tříd – 
70.výzva“ a jeho nové financování z rozpočtu JčK  

13. Předfinancování a kofinancování projektu „Erasmus for Young Entrepreneurs“ z rozpočtu kraje  
14. Revokace usnesení č. 294/2016/ZK-24 realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování, 

předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - DDM, Č. Krumlov  

15. Revokace usnesení č. 325/2017/ZK-8 zrušení usnesení č. 226/2017/ZK-7 a realizace projektu předkládaného do 
OP ŽP a jeho kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - Krajské školní 

hospodářství  
16. Revokace usnesení č. 27/2019/ZK-19 realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování, 

předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - MŠ pro zrakově postižené, 

ČB  
17. Změna usnesení č. 131/2016/ZK-22 realizace projektů předkládaných do OP ŽP a jejich kofinancování 

a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraj - SUPŠ Bechyně  
18. Zahájení realizace projektu Potravinová pomoc dětem v hmotné nouzi v Jihočeském kraji v rámci výzvy 

č. 30_19_0009 OP PMP  

19. Rozpočet školství - čtvrtá úprava rozpisu rozpočtu  
20. Návratná finanční výpomoc z Fondu rozvoje školství  

21. Smlouva o finanční spoluúčasti na organizaci Her IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020 v Karlovarském 
kraji  

22. Dodatky zřizovacích listin škol a školských zařízení zřizovaných krajem  
23. Dodatky ke Zřizovacím listinám příspěvkových organizací v sociální oblasti  

24. Aktualizace podmíněné sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji  

25. Žádosti o změnu realizace projektů v rámci dotačních programů Jihočeského kraje 
26. Dotační programy Jihočeského kraje pro rok 2020  

27. Dotační program Jihočeského kraje Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020 - návrh  
28. Dotační program Jihočeského kraje Podpora zpracování projektových záměrů na studie pro zmírnění dopadů 

klimatické změny, 1. výzva pro rok 2019 - výběr projektů  

29. Dotační program Jihočeského kraje Podpora žáků a studentů Jihočeského kraje, výzva pro školní rok 2019/2020 
- výběr projektů  

30. Dotační program Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, 1. 
výzva pro rok 2019 - výběr projektů  

31. Změna usnesení č. 233/2019/ZK-22 ze dne 27. 6. 2019 realizace projektu „Zefektivnění ochrany a využívání 
sbírkových fondů v Alšově jihočeské galerii - Wortnerově domě“  

32. Žádosti o prodloužení termínu realizace akcí v rámci kofinancování dotačního programu MZe 129 300 „Podpora 

výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“  
33. Realizace projektu „Podpora činnosti Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje v letech 2020-

2021“ a předfinancování jeho způsobilých výdajů a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu kraje  
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34. Předfinancování a kofinancování projektu „LINDANET - European Network of Lindane waste affected regions 
working together towards a greener environment“ z rozpočtu kraje  

35. Předfinancování a kofinancování projektu „MOMAr - Models of Management for Singular Rural Heritage“ 

z rozpočtu kraje  
36. Změna č. 2 Směrnice pro přípravu a realizaci evropských projektů SM/115/ZK  

37. Zpráva o průběhu valné hromady společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s.  
38. Dodatek č. 1 Smlouvy o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky  

39. Smlouva o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou v rámci IDS 

JMK  
40. Rozpočtové změny 20/19  

Majetkové dispozice 
41. Záměr majetkoprávního vypořádání nemovitostí - vyhlášení  

42. Majetkoprávní vypořádání nemovitostí - ukončení záměru  
43. Záměr směny částí pozemků v k. ú. Kaplice  

44. Budoucí koupě nemovitostí v k. ú. Soběslav od společnosti LEKA DEM s.r.o. 

45. Předání nemovitostí v k. ú. Dačice k hospodaření ZUŠ Dačice  
46. Přijetí daru nemovitostí v k. ú. Písek od Nemocnice Písek, a.s.  

47. Odstranění staveb v areálu Letiště České Budějovice  
48. Různé, diskuze 

49. Závěr 

 
 


