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České Budějovice 12. června 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 
 

 

28. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 
 

na čtvrtek 25. června 2020 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 28. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 
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Návrh programu 28. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 
dne 25. června 2020 

 

1. Zahájení 
2. Účetní závěrka Jihočeského kraje za rok 2019  

3. Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2019  
4. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje za období od 1. 5. do 4. 6. 2020  

5. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje 
6. Informace o jednání Rady Asociace krajů ČR  

7. Individuální dotace v gesci odboru Kancelář hejtmanky  

8. Poskytnutí individuální dotace městu Vlachovo Březí na řešení následků živelní pohromy  
9. Smlouva o převodu akcií společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s.  

10. Územní energetická koncepce Jihočeského kraje  
11. Realizace projektu „Jižní Tangenta Č. Budějovice – 1. etapa“ – změna financování z rozpočtu Jihočeského kraje 

12. Krajská příloha RIS3 strategie Jihočeského kraje pro období 2021-2027 – aktualizace č.2  

13. Memorandum o spolupráci Jihočeského kraje, Středočeského kraje, Libereckého kraje a Hlavního města Prahy 
při zajištění dopravní obslužnosti  

14. Individuální dotace na zajištění programu Jihočeských podnikatelských voucherů Jihočeského vědeckotechnického 
parku, a.s. na rok 2020/2021  

15. Individuální dotace na ztrátu z činnosti JVTP, a.s.  
16. Individuální dotace Energy Centre České Budějovice, z.s. pro rok 2020  

17. Memoranda o spolupráci s Fotbalovou asociací ČR a Českou unií sportu  

18. Žádosti o poskytnutí individuální dotace z oblasti školství, mládeže a sportu  
19. Žádost o změnu termínu realizace akce ME mužů v softballu  

20. Rozpočet školství - druhá úprava rozpisu rozpočtu  
21. Realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - MŠ pro zrakově 

postižené, ČB  

22. Realizace projektu předkládaného do Programu rozvoje venkova a jeho kofinancování a předfinancování z 
rozpočtu Jihočeského kraje – VOŠ a SZeŠ Tábor  

23. Dodatek zřizovací listiny SOŠ ekologické a potravinářské, Veselí nad Lužnicí, zřizované krajem  
24. Informace o ukončení činnosti Dětského centra Jihočeského kraje a Dodatek ke Zřizovací listině příspěvkové 

organizace Domov PETRA Mačkov 

25. Akční plán Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2021  
26. Metodika pro poskytování účelové dotace dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, poskytovatelům 

sociálních služeb pro rok 2021  
27. Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2020  

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  

29. Žádost organizace Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú o individuální dotaci  

30. Žádosti o změnu realizace projektů v rámci dotačních programů Jihočeského kraje  
31. Dotační program Jihočeského kraje Podpora a rozvoj protidrogové politiky jihočeského kraje v roce 2020  

32. Dotační program Jihočeského kraje Podpora rodinné politiky, 1. výzva pro rok 2020 - výběr projektů  
33. Dotační program Jihočeského kraje Podpora cestovního ruchu, 1. výzva pro rok 2020 - výběr projektů   

34. Dotační program Jihočeského kraje Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2020 

- výběr projektů  
35. Dotační program Jihočeského kraje Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského 

kraje, 1. výzva pro rok 2020 - výběr projektů  
36. Dotační program Jihočeského kraje Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu, 1. výzva 

pro rok 2020 - výběr projektů 
37. Dotační program Jihočeského kraje Podpora školství, 1. výzva pro rok 2020 - výběr projektů  

38. Dotační program Jihočeského kraje Podpora vzdělávání lékařů, 1. výzva pro rok 2020 - výběr projektů  

39. Dotační program Zřizování nových oplocenek - 3.část žádostí k projednání  
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40. Zrušení usnesení č. 208/2018/ZK-14 a schválení realizace projektu „Opatření pro regeneraci stanovišť předmětů 
ochrany v přírodní rezervaci Vrbenské rybníky na rybnících Domin a Bažina“ a jeho financování z rozpočtu 

Jihočeského kraje  

41. Dodatek ke smlouvě - Mezinárodní hudební festival Český Krumlov  
42. Dodatek ke smlouvě - Jihočeský Silva Nortica  

43. Realizace projektu „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje II“, jeho kofinancování a 
financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje   

44. Realizace projektu „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III“, jeho kofinancování a 

financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje  
45. Program investiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje – aktualizace 2020  

46. Program investiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy Správy a údržby silnic Jihočeského kraje (mimo 
páteřní a základní síť) - aktualizace 2020  

47. Program opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje realizovaných v rámci Strategie 
bezpečnosti silničního provozu – aktualizace 2020  

48. Individuální dotace – žádost obce Čkyně  

49. Dodatky smluv o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k zajištění dopravní 
obslužnosti vlaky regionální dopravy s dopravcem České dráhy, a.s.  

50. Rozpočtové změny 13/20  
Majetkové dispozice 

51. Majetkoprávní vypořádání nemovitostí se soukromými subjekty - vyhlášení  

52. Majetkoprávní vypořádání nemovitostí s obcemi a státními organizacemi - vyhlášení  
53. Majetkoprávní vypořádání nemovitostí s obcemi a státními organizacemi - ukončení záměru  

54. Směna nemovitostí v k. ú. Volary - ukončení záměru  
55. Prodej pozemku v k. ú. Bolechy - ukončení záměru  

56. Záměr prodeje pozemku v k. ú. Velešín  
57. Záměr prodeje části nemovitostí v areálu bývalého domova důchodců v Tučapech  

58. Darování části pozemku městu Horní Planá  

59. Koupě spoluvlastnického podílu ke stavbě bez čp/če, k. ú. Střelské Hoštice  
60. Koupě spoluvlastnického podílu 1/6 pozemků v PR Radomilická mokřina  

61. Výkup pozemků v PP Chrastí  
62. Souhlas s odstraněním staveb v areálu statku Měšice  

63. Směna nemovitostí s ČR-Státním pozemkovým úřadem  

 
64. Individuální dotace v rámci záštit členů Rady Jihočeského kraje  

65. Návrh termínu zasedání zastupitelstva kraje v V. volebním období ve II. pololetí r. 2020  
66. Různé, diskuze 

67. Závěr 

 
 

 


