JIHOČESKÝ KRAJ
Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka kraje

U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

České Budějovice 7. února 2020

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

svolávám
26. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
na čtvrtek 20. února 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 26. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

identifikátor DS: kdib3rr
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz

tel: 386 720 111
fax: 386 359 069

IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650

Návrh programu 26. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
dne 20. února 2020

1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje za období od 22.11. 2019 do 30. 1. 2020
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. Návrh odměn neuvolněných členů zastupitelstva v r. 2020
7. Smlouva o poskytnutí peněžních prostředků pro Kancelář ERDV
8. Informace o využití krizové rezervy JčK na řešení následků výbuchu bytového domu v obci Lenora dne 3.10.2019
9. Poskytnutí individuálních dotací v gesci Odboru kancelář hejtmanky
10. Návrh volby přísedících krajského soudu
11. Realizace projektu obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., „Ekologizace a snížení energetické
náročnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.“ v rámci 146. výzvy OPŽP - kofinancování a předfinancování z
rozpočtu Jihočeského kraje, a zrušení usnesení č. 196/2019/ZK-22
12. Realizace projektu obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., „Zabezpečení krizového řízení a úspor
provozních nákladů“ v rámci 146. výzvy OPŽP, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského
kraje, a zrušení usnesení č. 197/2019//ZK-22
13. Zpráva o plnění Koncepce paliativní péče v Jihočeském kraji na období do roku 2023 za rok 2019
14. Dodatek č. 24 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje
15. Volba člena představenstva společnosti Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.
16. 4. aktualizace Zásad územního rozvoje JčK - výběr variant
17. Zrušení usnesení 333/2019/ZK-24 ve věci realizace akce „Výstavba nového ubytovacího pavilonu - Domov pro
seniory Chýnov, žádost o poskytnutí dotace MPSV“
18. Realizace projektu v rámci projektu EU Interreg V-A Rakousko – Česká republika, jeho kofinancování a
předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje – Gymnázium V. Nováka, J. Hradec
19. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji za školní rok 2018/2019
20. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji
21. Žádosti o poskytnutí individuální dotace z oblasti školství, mládeže a sportu
22. Smlouva o spolupráci mezi Jihočeským krajem a městem Dačice
23. Dodatky zřizovacích listin škol a školských zařízení zřizovaných krajem
24. Dodatky ke Zřizovacím listinám příspěvkových organizací v sociální oblasti
25. Žádost o podporu projektu organizace KreBul, o.p.s.
26. Aktualizace podmíněné sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji
27. Návrhy na rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního řízení pro poskytovatele sociálních služeb v JčK pro
rok 2020
28. Návrh na rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Podpora zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc
29. Návrh na rozdělení projektové dotace v rámci 3. Výzvy dotačního programu „Podpora sociálních služeb
v Jihočeském kraji V“
30. Závěrečná zpráva o plnění Koncepce Oddělení prevence a humanitních činností za rok 2018
31. Návrh aktualizace směrnice o zásadách poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu kraje
32. Žádost o změnu realizace projektu v rámci dotačního programu Jihočeského kraje - obec Hracholusky
33. Individuální dotace v oblasti kultury
34. Individuální dotace - město Jindřichův Hradec
35. Individuální dotace pro pověřené knihovny regionálními funkcemi v Jihočeském kraji
36. Investiční záměr rekonstrukce koncertní síně O. Jeremiáše příspěvkové organizace Jihočeské filharmonie
37. Realizace projektu „Kulinářské dědictví“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu kraje
38. Návrh dotace Jihočeského kraje na kofinancování akcí v rámci dotačního programu MZe 129 300 „Podpora
výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ pro rok 2020 - 1. část
39. Žádost o prodloužení termínu realizace akce v rámci kofinancování dotačního programu MZe 129 300 „Podpora
výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“
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40. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky mezi Jihočeským krajem a
Krajem Vysočina
41. Informace o rozpočtových opatřeních v závěru roku 2019
42. Rozpočtové změny 3/20
43. Žádost Svazku obcí regionu Písecko o odklad poslední splátky dluhu dle uzavřené dohody
Majetkové dispozice
44. Záměr majetkoprávního vypořádání nemovitostí - vyhlášení
45. Majetkoprávní vypořádání nemovitostí - ukončení záměru
46. Záměr směny nemovitostí s ČR-Státním pozemkovým úřadem
47. Záměr směny nemovitostí s ČR-Lesy České republiky, s. p.
48. Prodej části pozemku v k. ú. Měšice u Tábora
49. Prodej nepotřebných nemovitostí v k. ú. Lnáře
50. Budoucí směna pozemků v k. ú. České Velenice s městem České Velenice
51. Souhlas s odstraněním staveb v k. ú. Otín u Jindřichova Hradce
52. Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje na rok 2020
53. Plán činnosti Dopravního výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje na rok 2020
54. Individuální dotace v rámci záštit členů Rady Jihočeského kraje
55. Různé, diskuze
56. Závěr
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