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JIHOČESKÝ KRAJ 
MUDr. Martin Kuba 
hejtman kraje 

U Zimního stadionu 1952/2 

370 76 České Budějovice 
 

  

 

identifikátor DS: kdib3rr    tel: 386 720 111    IČO: 70890650 
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz   fax: 386 359 069    DIČ: CZ70890650 

   

České Budějovice 10. března 2023 

 

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

 

s v o l á v á m 
 

 

25. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 
 

na čtvrtek 23. března 2023 od 10:00 hodin. 
 
 
 
 

Zasedání se koná v sídle Krajského úřadu Jihočeského kraje,  
ul. U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice,  

velký zasedací sál, 2. podlaží. 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                         
                                                                                           MUDr. Martin Kuba v.r.     
                                                                                         Hejtman Jihočeského kraje 
  
                                                                                         
 
 
 
 
 
 
Příloha: 
Návrh programu 25. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 
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Návrh programu 25. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 

dne 23. března 2023 

 

1. Zahájení 
2. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje za období od 20. 1. do 9. 3. 2023  

3. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje 
4. Zpráva o činnosti Rady Asociace krajů ČR  

5. Návrh volby přísedících krajského soudu  

6. Darování matrací organizaci Člověk v tísni, o.p.s.  
7. Smlouva o poskytnutí peněžních prostředků pro kancelář ERDV  

8. Poskytnutí individuálních dotací v gesci Odboru kancelář hejtmana  
9. Individuální dotace v rámci záštit členů Rady Jihočeského kraje  

10. Vyčlenění nemovitých věcí obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice, a. s., tvořících tzv. dolní 

areál do nově vzniklé společnosti s ručením omezeným  
11. Změna č. 1 v realizaci projektu obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s., „Rekonstrukce 

Interního pavilonu D“  
12. Vyrovnávací platby za závazek veřejné služby nemocnicím JčK na rok 2023  

13. Zajištění lékařských pohotovostních služeb v Jihočeském kraji v roce 2023 v lokalitách s horší dostupností 

zdravotní péče 
14. Dotační program Jihočeského kraje My v tom Jihočechy nenecháme I - schválení žádostí za období 17. 12. 

2022 - 31. 1. 2023  
15. Dotační program Jihočeského kraje My v tom Jihočechy nenecháme II - schválení žadatelů za období 17. 12. 

2022 - 31. 1. 2023  
16. Krajský investiční fond - výběr projektů 2023 a žádosti o změny projektů předchozích období  

17. Memorandum o přeshraniční spolupráci  

18. Žádost o poskytnutí individuální dotace Klubu českých turistů Tábor  
19. Souhlas s realizací a financováním projektu „Marketingové aktivity JCCR“  

20. Návrh na změnu zřizovací listiny Jihočeské centrály cestovního ruchu a souhlas s navázáním spolupráce 
s Českou filmovou komisí  

21. Aktualizace Koncepce ochrany přírody a krajiny Jihočeského kraje  

22. Návrh dotace Jihočeského kraje na kofinancování akcí v rámci dotačního programu MZe 129 410 „Podpora 
výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III“ pro rok 2023 - 1. část  

23. Návrh dotace Jihočeského kraje na kofinancování akce v rámci dotačního programu MZe 129 403 „Podpora 
opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody I“ pro rok 2023 - 1. část  

24. Aktualizace základní sítě sociálních služeb na období 2023-2024 – změny v Pověření  
25. Poskytnutí příspěvku na provoz registrovaného dětského domova - Kraj Vysočina  

26. Dotační program na podporu narozených dětí z Jihočeského kraje – schválení žadatelů za období 10. 01. 

2023 – 26. 02. 2023  
27. Dodatky ke Zřizovacím listinám příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem v sociální oblasti  

28. Uzavření smluv o spolupráci při zabezpečení provozu informačního systému Digitální technické mapy  
29. Změna konceptu Olympiády dětí a mládeže 2024  

30. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji za školní rok 2021/2022 

31. Žádosti o poskytnutí individuální dotace v gesci OŠMT  
32. Dodatky zřizovacích listin škol a školských zařízení zřizovaných krajem  

33. Plán činnosti Krajského úřadu – Jihočeského kraje a plnění Strategie bezpečnosti silničního provozu 
Jihočeského kraje pro rok 2023 (dále jen „Strategie“) a vyhodnocení roku 2022  

34. Dodatek č. 5 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou 
k zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy v rámci motorové trakce  

35. Dodatky k Veřejnoprávním smlouvám mezi Jihočeským krajem, Krajem Vysočina a Středočeským krajem  

36. Žádosti o změnu v rámci dotačních programů Jihočeského kraje  
37. Dotační program Jihočeského kraje Podpora a rozvoj protidrogové politiky Jihočeského kraje v roce 2023, 

1. výzva pro rok 2023 - výběr projektů  
38. Dotační program Jihočeského kraje Podpora rodinné politiky (Podpora posilování rodičovských kompetencí, 

mezigeneračního soužití a prevence sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti), 1. výzva pro rok 2023 - 

výběr projektů  
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39. Dotační program Jihočeského kraje Podpora bezpříspěvkového dárcovství krve, 1. výzva pro rok 2023 - 
výběr projektů  

40. Dotační program Jihočeského kraje Podpora služeb nedefinovaných v zákoně 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, 1. výzva pro rok 2023 - výběr projektů  

41. Dotační program Jihočeského kraje Podpora paliativní péče v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2023 - 
výběr projektů  

42. Dotační program Jihočeského kraje Rozvoj venkova a krajiny, 1. výzva pro rok 2023 - výběr projektů  

43. Dodatek ke zřizovací listině organizace Divadla Oskara Nedbala Tábor  
44. SFDI 2023 - financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů - příjemce SÚS JčK  

45. Poskytnutí individuální dotace Regionální agrární komoře Jihočeského kraje na rok 2023  
46. Poskytnutí individuální dotace Jihočeské hospodářské komoře na rok 2023  

47. Poskytnutí individuálních dotací na rok 2023 ostatním subjektům v gesci OEKO  

48. Plnění rozpočtu za rok 2022   
49. Rozpočtové změny 6/23  

Majetkové dispozice 
50. Záměr majetkoprávního vypořádání nemovitostí s obcemi a státními organizacemi - vyhlášení  

51. Záměr prodeje pozemků v k. ú. Dolní Hořice - vyhlášení  
52. Záměr prodeje pozemku v k. ú. Dolní Ostrovec - vyhlášení  

53. Záměr prodeje pozemku v k. ú. Hvožďany u Vodňan - vyhlášení  

54. Záměr prodeje pozemku v k. ú. Ločenice - vyhlášení  
55. Záměr prodeje pozemku v k. ú. Čimelice - vyhlášení  

56. Záměr prodeje části pozemku v k. ú. České Budějovice 6 společnosti Byty Nádražní s.r.o.  
57. Záměr prodeje nemovitostí v k. ú. Třeboň společnosti Nestátní zdravotnické zařízení Třeboň s.r.o. 

58. Záměr darování pozemku v k. ú. Soběslav městu Soběslav  

59. Darování části pozemků v k. ú. Soběslav městu Soběslav - Wilsonova ulice  
60. Přijetí daru pozemku v obci Vyšší Brod a k. ú. Herbertov od města Vyšší Brod pro výstavbu výjezdové 

základny ZZS Jihočeského kraje  
61. Bezúplatný převod nemovitostí v k. ú. Prachatice od ČR-ÚZSVM pro potřeby Prachatického muzea - zámeček  

62. Směna částí pozemků v k. ú. Radíkov  
63. Souhlas s odstraněním stavby v k. ú. Písek  

64. Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje na rok 2023  

65. Plán činnosti Hospodářského výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje na rok 2023  
66. Plán činnosti Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí Zastupitelstva Jihočeského kraje na rok 

2023  
67. Různé, diskuze 

68. Závěr 

 
 

 


