Mgr. JIŘÍ ZIMOLA
HEJTMAN JIHOČESKÉHO KRAJE
Datum 2. 12. 2016

V souladu s § 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění
svolávám
2. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
na čtvrtek 15. prosince 2016 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. Jiří Zimola, v.r.
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Návrh programu 2. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
dne 15. prosince 2016
1. Zahájení
2. Slib nového člena zastupitelstva kraje
3. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje za období od 8. 9. 2016 do 24. 11. 2016
4. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje
5. Volba členů výborů zastupitelstva kraje
6. Volba členů Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad
7. Darování movitého majetku obcím - spojovací technika pro jednotky dobrovolných hasičů obcí
8. Darování movitého majetku obcím a HZS JčK pro jednotky požární ochrany - defibrilátory
9. Stanovení náhrady ušlého výdělku zastupitele pro rok 2017
10. Návrh - Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje na období let 2017-2019
11. Návrh - Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2017
12. Rozvojový program MŠMT Zvýšení platů pracovníků regionálního školství - druhá splátka
13. Rozvojový program Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2016/2017
14. Rozpočet školství - Pátá úprava rozpisu rozpočtu
15. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Jihočeského kraje
16. Dodatky zřizovacích listin škol a školských zařízení
17. Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací zřizovaných JK v sociální oblasti
18. Aktualizace sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji
19. Informace o stavu Dotačního řízení pro poskytovatele sociálních služeb v JčK pro rok 2017
20. Posouzení poskytování sociální služby v návaznosti na projekty investičního charakteru
21. Změna stanov obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s.
22. Změna stanov obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s.
23. Změna stanov obchodní společnosti Jihočeské nemocnice, a.s.
24. Změna členů představenstev obchodních společností založených JK v oblasti zdravotnictví
25. Změn členů dozorčích rad obchodních společností založených JK v oblasti zdravotnictví
26. Personální změna v dozorčí radě ze zaměstnanců obchodní společnosti Nemocnice Č. Krumlov, a.s.
27. Personální změna v dozorčí radě ze zaměstnanců obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s.
28. Personální změna v dozorčí radě ze zaměstnanců obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s.
29. Personální změna v dozorčí radě ze zaměstnanců obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s.
30. Koncepce systému péče o osoby s duševním onemocněním v Jihočeském kraji
31. Realizace projektu „Modernizace technického a technologického vybavení vzdělávacího a výcvikového
střediska Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje“
32. Organizace a zajištění pohotovostních služeb a prohlídek těl zemřelých v JK v roce 2017
33. Realizace projektu „Přeshraniční poskytování zdravotní péče Dolní Rakousko - Jihočeský kraj - Cross-border
Health Cube“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu kraje
34. Individuální dotace městu Tábor na zajištění zvýšení bezpečnosti přípravy v souvislosti s prodloužením
výstavby Švehlova mostu v Táboře
35. Vyúčtování dopravní obslužnosti za rok 2015
36. Dodatek č. 13 smlouvy č. 010/09/043/00/00 o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě s
dopravcem České dráhy, a.s.
37. Veřejná podpora - silniční hospodářství
38. Závazek veřejné služby v oblasti organizace dopravní obslužnosti na území Jihočeského kraje
39. Úprava závazkových vztahů se společností JIKORD s.r.o.
40. Veřejná podpora - letiště České Budějovice
41. Úprava závazkových vztahů se společností Jihočeské letiště České Budějovice a.s.
42. Grantový program podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - žádosti obcí o prodloužení termínu
pro předložení závěrečné zprávy
43. Prodloužení termínu návratné finanční výpomoci pro Krajské sdružení Národní sítě MAS ČR Jihočeského kraje,
MAS Rozkvět, z.s., MAS Vltava, z.s
44. Žádosti o prodloužení termínu realizace dotací na zpracování územních plánů obcí Jihočeského kraje
45. Změna usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 366/2016/ZK-25 ze dne 22.9.2016 ve věci „Dotační
programy Jihočeského kraje pro rok 2017“
46. Dotační program Jihočeského kraje „Poskytování dotace na financování úroků z úvěru pro předfinancování
projektů cizích subjektů spolufinancovaných z evropských dotačních titulů“ - výzva pro rok 2016 - výběr žádostí
47. Dotační program Jihočeského kraje Podpora technického vzdělávání, 1. výzva pro rok 2016 - výběr projektů
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48. Dotační program Podpora žáků a studentů Jihočeského kraje, výzva pro školní rok 2016/17
49. Dotace na hospodaření v lesích - 5. část žádostí k projednání
50. Změna usnesení 371/2016/ZK-25 - dotace na hospodaření v lesích 4. část
51. Návrh dotace Jihočeského kraje na kofinancování akcí v rámci dotačního programu MZe 129 250 „Výstavba a
technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“
52. Rozpočtové změny 27/16

Majetkové dispozice

53. Záměr majetkoprávního vypořádání nemovitostí
54. Majetkoprávní vypořádání nemovitostí
55. Prodej nepotřebných nemovitostí v k. ú. České Velenice
56. Budoucí směna pozemků v EVL Radomilická mokřina
57. Přijetí daru pozemku od obce Horní Stropnice
58. Darování pozemku městu Vyšší Brod
59. Budoucí darování pozemků v k. ú. Měšice u Tábora městu Tábor
60. Souhlas s odstraněním staveb v areálu Zoo Hluboká
61. Záštity členů Rady Jihočeského kraje s finanční podporou
62. Návrh harmonogramu zasedání zastupitelstva kraje v roce 2017
63. Různé, diskuze
64. Závěr
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