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České Budějovice 7. května 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 
 

 

27. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 
 

na čtvrtek 21. května 2020 od 10:00 hodin. 
 
 
 

Zasedání se koná ve společenském sále  
Domu kultury METROPOL, s.r.o., Senovážné nám. 248/2,  

370 01 České Budějovice. 
 

 

 

                                                                                       Mgr. Ivana Stráská, v.r. 
  
                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
Příloha: 
Návrh programu 27. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
    

  Stránka 2 z 4 
 

 
 
 

Návrh programu 27. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 
dne 21. května 2020 

 
1. Zahájení 

2. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje za období od 31. 1. do 30. 4. 2020  
3. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje  

4. Informace o jednání Rady Asociace krajů ČR  

5. Informace o čerpání krizové rezervy  
6. Návrh opětovné volby přísedící krajského soudu  

7. Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s., dle směrnice č. SM/115/ZK  
8. Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., dle směrnice č. SM/115/ZK  

9. Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s., dle směrnice č. SM/115/ZK  
10. Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., dle směrnice č. SM/115/ZK  

11. Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.  

12. Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s.  
13. Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s.  

14. Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s.  
15. Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s.  

16. Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s.  

17. Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s.  
18. Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s.  

19. Vyrovnávací platby za závazek veřejné služby nemocnicím JčK na rok 2020  
20. Zajištění lékařských pohotovostních služeb v Jihočeském kraji v roce 2020_rozhodnutí o poskytnutí dotace a 

schválení návrhů smluv  

21. Dodatek č. 14 zřizovací listiny příspěvkové organizace Psychiatrická léčebna Lnáře 
22. Dodatek č. 9 ke Smlouvě o zajištění realizace Programu zvýhodněných regionálních úvěrů pro malé podnikatele 

v Jihočeském kraji  
23. Realizace projektu „Modernizace komunikací II. třídy P12 A - 2“ a jeho financování z rozpočtu JK  

24. Realizace projektu „Modernizace komunikací II. třídy P12 A - 3“ a jeho financování z rozpočtu JK  
25. Realizace projektu „Modernizace komunikací II. třídy P12 B - 1“ a jeho financování z rozpočtu JK  

26. Realizace projektu „Přeložka silnic II/156 a II/157 - 5. etapa“ a jeho financování z rozpočtu JK  

27. Valná hromada společnosti RERA, a.s.  
28. Realizace projektu v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko, jeho 

kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - VOŠ, SPŠ automobilní a technická, Č. Budějovice  
29. Rozpočet školství - první úprava rozpisu rozpočtu  

30. Rozpočet školství – rozpis rozpočtu škol a školských zařízení na rok 2020  

31. Podání žádostí do Národního dotačního programu 21 - Centra odborné přípravy  
32. Dodatky zřizovacích listin škol a školských zařízení zřizovaných krajem  

33. Aktualizace podmíněné sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji   
34. Aktualizace základní sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji - změny Pověření v roce 2020  

35. Žádost organizace Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú o individuální dotaci  
36. Žádosti o změnu realizace projektů v rámci dotačních programů Jihočeského kraje  

37. Změna č. 1 usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 351/2019/ZK-24 ve věci „Dotační programy Jihočeského 

kraje pro rok 2020“ 
38. Žádost Domácí péče Dačice o prominutí podmínky v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora 

paliativní péče v Jihočeském kraji  
39. Dotační program Jihočeského kraje Podpora paliativní péče v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2020 - výběr 

projektů   

40. Dotační program Jihočeského kraje Podpora činnosti sportovních svazů a ČUS, 1. výzva pro rok 2020 - výběr 
projektů  

41. Dotační program Jihočeského kraje Podpora sportu, 1. výzva pro rok 2020 - výběr projektů  
42. Dotační program Jihočeského kraje Podpora práce s dětmi a mládeží (mimo oblast sportu), 1. výzva pro rok 2020 

- výběr projektů  

43. Dotační program Jihočeského kraje Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti vědy, mládeže a sportu, 
1. výzva pro rok 2020 - výběr projektů  

44. Dotační program Jihočeského kraje Podpora kultury, 1.výzva pro rok 2020 - výběr projektů  
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45. Dotační program Jihočeského kraje Kulturní dědictví, 1. výzva pro rok 2020 - výběr projektů  
46. Dotační program Jihočeského kraje Podpora bezpříspěvkového dárcovství krve, 1. výzva pro rok 2020 - výběr 

projektů  

47. Dotační program Jihočeského kraje Podpora služeb nedefinovaných v zákoně 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
1. výzva pro rok 2020 - výběr projektů 

48. Dotační program Jihočeského kraje Podpora oprav a rekonstrukcí místních komunikací, 1.výzva pro rok 2020 - 
výběr projektů  

49. Dotační program Jihočeského kraje Rozvoj venkova a krajiny, 1. výzva pro rok 2020 - výběr projektů  

50. Dotační program Jihočeského kraje Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského 
kraje, 1. výzva pro rok 2020 - výběr projektů  

51. Dotační program Jihočeského kraje Podpora venkovských prodejen v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2020 - 
výběr projektů 

52. Dotační program Jihočeského kraje Podpora a rozvoj protidrogové politiky Jihočeského kraje v roce 2020, 1. 
výzva pro rok 2020 - výběr projektů  

53. Dotační program Jihočeského kraje Podpora rekreační dopravy na území Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 

2020 - výběr projektů  
54. Dotační program Jihočeského kraje Podpora muzeí a galerií, 1. výzva pro rok 2020 - výběr projektů  

55. Dotační program Jihočeského kraje Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, 1. výzva pro rok 
2020 - výběr projektů  

56. Dotační program Zřizování nových oplocenek - 1.část žádostí k projednání  

57. Dotační program Jihočeského kraje Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020 - výběr projektů  
58. Peněžitý dar místním akčním skupinám a Krajskému sdružení NS MAS ČR Jihočeského kraje  

59. Zrušení usnesení č. 409/2016/ZK-25 a schválení realizace a financování projektu „Implementace soustavy 
NATURA 2000 v Jihočeském kraji – II. etapa“  

60. Změna usnesení č. 399/2019/ZK-25 ze dne 12. 12. 2019 realizace projektu „Obnova vybraných objektů v areálu 
kulturní památky Hrad Strakonice“  

61. Darování majetku partnerům projektu  

62. Individuální dotace z rozpočtu OKPP - Jihočeské divadlo 
63. Individuální dotace - město Český Krumlov  

64. Cena hejtmanky Jihočeského kraje za zachování a rozvoj lidových tradic Jihočeského kraje  
65. Informace o schválených změnách evropských projektů k 30. 4. 2020  

66. Digitální technická mapa Jihočeského kraje  

67. Aktualizace Tarifu IDS JK a Přílohy IDS JK  
68. Dotace z rozpočtu České republiky na ochranné chemické prostředky a ochranné pomůcky pro dopravce veřejné 

dopravy v závazku veřejné služby k ochraně a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 
způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2  

69. Plnění rozpočtu Jihočeského kraje za rok 2019 

70. Rozpočtové změny 7/20  
71. Rozpočtové změny 10/20 

72. Poskytnutí individuální dotace Regionální agrární komoře Jihočeského kraje na rok 2020  
73. Poskytnutí individuální dotace Jihočeské hospodářské komoře na rok 2020  

74. Poskytnutí individuálních dotací na rok 2020 ostatním subjektům v gesci OEKO  
Majetkové dispozice 

75. Záměr prodeje pozemku v k. ú. Soběslav  

76. Záměr prodeje pozemku v k. ú. Bolechy  
77. Záměr směny nemovitostí v k. ú. Volary  

78. Záměr majetkoprávního vypořádání nemovitostí - vyhlášení  
79. Majetkoprávní vypořádání nemovitostí - ukončení záměru  

80. Záměr darování části pozemku městu Horní Planá  

81. Záměr darování pozemků městu Týn nad Vltavou  
82. Koupě nemovitostí v k. ú. Prachatice od ČR-ÚZSVM pro potřeby Prachatického muzea  

83. Koupě pozemků v k. ú. Selibov od ZD Hrejkovice 
84. Koupě pozemků v k. ú. Měšice u Tábora  

85. Koupě pozemku KN parcely č. 1252/25 v k. ú. Měšice u Tábora  
86. Prodej nemovitostí v k. ú. Bojenice  

87. Směna částí pozemků v k. ú. Kaplice  
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88. Souhlas s odstraněním stavby v k. ú. Tábor  
89. Různé, diskuze 

90. Závěr 

 


