JíH§Č§5KÝ KRAJ
Mgr. lVANA srnÁsxÁ
HEJTMANKA JlHOČESXÉnOXRAJE
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Datum 5. 10.2018

V souladu s § 40 odst. 1 zákona č.129l2o}0 Sb., o krajích, v platném znéní

svolávám
1

6. zasedání Zastupitelstva

Jihočeskéhokraje

na čtvrtek 18. října 2018 od 10:00 hodin.

zasedáníse koná ve velkém zasedacím sá|e

Krajského úřadu Jihočeského kraje, ul. U Zímníhostadion u 195212,
Ceské Budějovice, 2. podlaží.

Mgr. lvana Stráská, v.r.

Příloha:
Návrh programu 16. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
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Návrhprogramu16.zasedáníZastupitelstvaJihočeskéhokraje
dne 18. října 2018

1. Zahá4ení
za období od 23.
zp;r;:rá .činnosti Rady Jihočeského kraje

8. do 4. 10. 20í 8
ihoěeského kraje
projektu "Evropské informační středisko EuroPe
4. Ukončeníplatnosti ,šň""*ie,'37gt2o17iŽň:ď a-realizáce
způsobilých výdajŮ z rozPoČtu kraje
práJtin"ncóvani
Direct českéBudějovice,, a jeho t<otinancoJani"
a,s,
5, Zil.t posxytnuii individuálnídotace GW BUS
a rekonstrukce horního areálu Nemocnice

;.

pitelstva
á:. ŽÓ;rer;o plněn í usnesen í Zastu

J

"
postupu financování
6. Druhá změna
"Ř""tr*turalizace_
"r.""t<apitaIu
Nemocnice č, Budějovice, a,s,
č, suoělovic",
v rámci lRoP - kofinancování
"..."'á"^y*nízákladniho
Námocnice raoor,'-"a..., "Ňoua psYchiat'ieí
7. Realizace projektu
uYa4t Projektu z rozPoČtu JihoČeského
dn"I""oua,ii-ň"rp,:,Šái,itY"t,.'
a předfinancovani žptstliiý"r., ,^;q9;lr._"

ŘŮj;, ; zrušení usnesení č,379l2015lZK,2O
kraji
a. Ářťuatizace sítě sociálních služeb v Jihočeském
obecného hospodářského zájmu v oblasti sociálních
po"kyt-;;á;i"r,]zuv
k
pověření
rraje
lináJ"sňJr,"
9, Vzory
služébna období 2019 -2021
Budějovice a Jihočeským krajem
{
sportoviště mezi Tělocvičnou jednoto1 So.!o| )eské
_1

10.Dohoda o užívání
školství,mládeže a sportu
11.žádosti o poskytnut? individuální dotace z oblasti
423l2o16lzK-25;;i;;;" prqektů preot<iaoaných do

oP ŽP a jejicn kofinancování
p_rachatice
Spgš
a
Voš
nezpůsobilých Wdajů , ,orplitu ,liňoe"ár,er,.,o'rrEe
z rozpoČtu
předfinancování
i"t"-Řofinancování a
předkládaného oo ďň"iiv-ujr"t"i

12.Revokace usnesení é.
a financování

_

projektu
13.Realizace
-

.liňÓ8eskeho kiaje - krajské školníhospodářství

"

a

a
14.Realizace projektu předkládanér,o oo-1ŘÓp Vimperk
kraje
!řJii'"a,
9§ "
nezpůsobilýcrr výOát
lihočeského
:ování a financování
předfinancování
'§
a
15.Realizace projektu předkládané1o _oo'-iňoe- - 19xo_}orináňcovani,
kraje trlš, Z9 a.Pš, t, Sviny
nezpůsobilýcrr vlioá;ů lřJii,"et, lihočeského
financování
:ování a financováni
a jerro kofináncovánÍ, předfinancování
oo'-iŘo'ď
předkládanér,o
16,Realizace projektu
pe.daqogicko_psychotogicka poradna, čB
jelro kofinancovánÍ, předfinancování

financování

traje-_
nezpůsobilých výdajů z rozpočtu .linoeesle'ňo
přímých výdajů 2018
rozpisu,rozpočtu
úpi"u"
-ir"ti
rZ.Ř"á"eét ŠtoStU
'zařízení
zřízovaných Jihočeským krajem
18.Dodatky zrizovacicrr Ěiiňt*or a srbtsrycn
k pořízení
podnět
JčK
rozvoje
í 9.7, aktuali zace Zásad úámního
v plané u č, Buděiovic
r,tut,u't"tiště
pa.,o
oct1rannJ
obcím._
_
20.Kompenzace dotěeným
Jihoěeského kraje v roce 201 9 návrh
venkova
Proffi áuň"rv
21 . Dotačníprogram ljňáe".keho kraje
pro rok 20'19
22,Dotační programy Jihočeského kraje
rámci dotačníchprogramů Jihočeského kraje
v
projektů
23.žádosti o změnu realizace
z dotacá SFŽP' oP ŽP z finaněních
SEZ Lirenice - ir.
24.Dolacena kofinancování projektu ,,odstianéni
"t"Pj'

programu_MZe 129 300 ,,PodPora
na kofinancování akcív rámci dotačního
,3, část
vodovodů a kanalizací ll" pro rok 2018
výstavby a techniěřáňo ir,.|oJnó""ni intrasiiuxiury
tůnív EVL
projektu
,,Revitalizace
realizace a iinancování
26.Zrušení usnesení é. 25312017tZK-7 a i"ňuar"n'i

,.,R:TfiŤI[:níX"$i["'řra"

-^|!,tT.ťrK-23

,r.2r:!Ji1".*:X?t
jiňoi".ráueáecke

knihovnY "Přístavba
ye věci realizace projektu Jihočeskévědecké

r<ni'rr-ovny - L,aúxa 11' á nóvé schválenífinancování Projektu
dotace
individuální
poskytnutí
Z8.Ďoáatek ke smlbuvě o
projektu ,,SOCIAL - SEEDS - ExPloiting Potentials of
ni
slst2orctzx-zďá-i,orináncovani
29.Zrušení části usnese
Evaluatión aná Development SYstem" z rozPoČtu kraje
Socia. Enterprises through Standardized;;;;Ó;á"
Route of
Éofinancováni pró"Řtu ,,ECRR - European Cultural
3o.Zrušení části usnese ní 376t2016tzK-ž{

a úprava budovy

;

a kofinancování projektu 'cRowD - FuND - PoRT - Central
...XJ3:T,"'J::;,'J3Í:3:|1n[?'i,ro^u,rK-25
Eu.p""n

|rj: ^^^^
n.ltúos clds, c2OS a C3OS z rozpočtu kraje

Crowd - funding Suppoň" z rozpočtu

32.Financovánížáoosiin;

t<otrů

oponou" z rozpočtu kraje
"ý*#,
33.Kofinancovani a přeotinancovaniprojektu ,,Zaželeznou
dopravY v Jihočeském kraji Po roce 2019
34.změnau=n"."ni"j.-ž 1";i;čř6ži-žižÁlaa^řr"ine
rán
áS.Ýý,letouaní dopravní obslužnosti zarok2017
aefi rrařainnll linkovou osobnídopravou
osobní dopravou v rámci,
36.Smlouva o úhradě kompenzace na r"l,s-tJni'aopravníobsluŽnostiveřejnou
Jihočeskéhokraje realizovaných v rámci strategie
opatření na silnicích ll. a. lll. tňdy na oúzemí
ar.'ror:nl#
t"=ř"tno.ii .itnlěniho provozu - aktualizace 2018
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38,Program investičnívýstavby a oprav na silnicích ll. a lll. třídy na územíJihoěeskéhokraje - aktualizace 2018
39.Program investičníuýstavby a oprav na silnicích ll. a lll. třídy Správy a údžbysilnic Jihočeského kraje (mimo
páteřní a základní síť)- aktualizace 2018
4}.Zména é.8 zřizovací listiny Správy a údržbysilnic Jihočeského kraje
41 . Rozpočtové změny 18118
42.žádosli o prominutí penále v případech porušení rozpočtovékázně při užitíkrajských dotací
Maietkové dispozice
43,Předání staveb k hospodaření Správě a údžběsilnic Jihočeskéhokraje, vyřazení staveb z hospodaření
Správy a údňby silnic Jihočeského kraje a nemovitosti doporučenék demolici
44,Převzetí mostního objektu u obce Mirotice (ěást Radobytce) - přemostěnídálnice D4
45.Zámér prodeje pozemku v k, ú. Nišovice
46,Záměr maj etkoprávn ího vypořádán í n em ovitostí - vyh lášen í
47. Majetkoprávn í vypořádán í nemovitostí - u končen í záměru
48.Budoucí prodej pozemků v k. ú. Ceské Budějovice 4 společnosti STAVMAT STAVEBN|NY a.s.
49.Bezúplatňý prévoo pozemku v k. ú. Hněvkovice u Týna nad Vltavou oO ČR - Úradu pro zastupovánístátu ve
věcech majetkor4ých
50.Koupě pozemku s budovou v k. ú. Třeboň
51.Koupě pozemku v k. ú. ČeskéBudějovice 6
S2.Výkup pozemků v PP Dobročkovské hadce a EVL Šumava
53.Různé,diskuze
54.Závěr
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76 ČeskéBudějovice, telefrcn: 386 72O 492
heitmanka@kraj-jihocesky.cz,
www.kraj-jihocesky.cz
lD DS: kdib3n, e-mail:

U Zimního stadionu 1g52t2, 37O
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