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Datum 1.2.2019

V souladu s § 40 odst. 1 zákona č, 129l2oo0 Sb., o krajích, v platném znéní

svolávám
1

9. zasedání Zastupitelstva

Jihočeskéhokraje

na ětvrtek 14. únoia 2019 od 10:00 hodin.

zasedání se koná ve velkém zasedacím sále
Krajského úřadu Jihočeského kraje, ul. U Zimního stadionu 1952t2,
Ceské Budějovice, 2. podlaží.

Mgr. lvana Stráská, v,r,

Příloha:
Návrh programu 19. zasedání Zastupitelstva Jihoěeského kraje
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Návrh programu 19. zasedání Zastupitelstva Jihoěeského kraje
dne 14. února 20í9
1,
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahá4ení

Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje za období od 1, 12.201 8 do 24. 1. 2019
Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje
Zpráva o vyřizování dotazů, podnětů a připomínek členůzastupitelstva kraje
Odstoupení člena dopravního uýboru z funkce a volba člena dopravního výboru
Odstoupení člena konirolního výboru z funkce a volba č|ena kontrolního rnýboru
Návrh příspěvků pro ěleny zastupitelstva podle § 55 zákona o krajích
Poskytnutí individuální dotace Nadačnímufondu jihočeských olympioniků
Smlouva o poskytnutí peněžních prostředků pro Kancelář ERDV
'lO.Zajištění lékařských pohotovostních služeb v Jihočeskémkraji v roce 2O19_rozhodnutí o poskytnutí dotace
a schválení návrhů smluv
11.Zvýšenízákladního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice J. Hradec, a,s.
12.Zvýšenízákladního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s.
13.Zuýšenízákladníhokapitálu obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s.
14.Zvýšenízákladního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s,
15.Návrhy na rozdělení projektové dotace v rámci dotačníhoprogramu ,,Podpora sociálních služeb
v Jihočeském kra1i V"
16,Návrhy na rozdělení finančníchprostředků v rámci dotaěního řízenípro poskytovatele sociálních služeb
v JčK pro rok 2019
17.Zádosl o podporu a realizaci projektu Plánování sociálních služeb v Jčk lll.
1 8. Poskytn utí dotace Dětskému centru Jčk Strakonice
19.Změny veZřizovacích listinách příspěvkouých organizací v sociální oblasti
20. Dodatky zřizovacích listin škol a šk. zařízení zřizovaných krajem
21.Revokace usnesení č.224l2017lZK-7 realizace projektu předkládaného do OPŽP ajeho kofinancování
a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - DDM Č. Budějovice, objekt Jenišov
22,Revokace usnesení ě. 22112017lZK-7 realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování a
financování nezpůsobilých rnýdajů z rozpočtu Jihoěeského kraje - DDM Č.Budějovice
23.Revokace části usnesení č. 303/2016lZK-24 realiza9e projektu předkládaného do lROP a jeho kofinancování
a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - SŠpolytechnická, ČB
24.Realizace projektu přgdkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského
kraje - SŠobchodní, ČB
25.Realizaceprojektu předkládaného do |ROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtúJihočeského
kraje - SPŠstrojnía elektrotechnická, ČB
26.Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihoěeského
kraje - SOU Lišov
27.Realizace projektu předkládaného do |ROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského
kraje - GY J. V. Jirsíka, ČB
28.Realizace projektu předkládaného do lROP a jeho kofinancování, předfinancování a financování
nezpŮsobilých rnýdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - MŠpro zrakově postižené,čB
29.Realizace projektu v rámci Programu rozvoje venkova a jeho kofinancování z rozpoětu Jihoěeského kraje -

szeš písek

30.Výročnízpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Jihočeském krali za školní rok 2017t2o18
3Í.Zádost o poskytnutí individuální dotace - Výstavba sociálního zařízení včetně přípojek v biatlonovém areálu
ve Starém Městě pod Landštejnem
32.Smlouva o finančníspoluúčasti na organizaci Her lX. letní olympiády dětí a mládeže čn zotg v Libereckém
[raji

33.Clenství Jihočeského kraje v,,Global Organization of Smart Cities" (GO SMART)
34.Harmonogram přípravy akcí Jihočeského kraje souvisejících s dostavbou D3
35,Realizace projektu ,,JižníTangenta Č. Buoějovice -1. etapa"- změna financování
36.Realizace projektu ,,Smart Akcelerátor 2 v Jihočeskémkraji" a jeho kofinancování a předfinancování
z rozpočtu Jihočeského kraje
37.Zádosti o změnu realizace projektů v rámci dotaěních programů Jihočeského kraje
38.Změna usnesení Zastupitelstva Jihočeskéhokraje č. 307l2018lZK-16 ze dne 18. 10.2018 ve věci ,,Dotaění
programy Jihočeského kraje pro rok 2019"
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39.Návrh dotace Jihoěeského kraje na kofinancování akcív rámci dotačníhoprogramu MZe 129 300 ,,Podpora
výstavby a technického zhodnocení infuastruktury vodovodů a kanalizací ll" - 5. část
40.Dotace pro Krajskou síťenvironmentálních center Krasec, z. s., v roce 2019
41. lndividuální dotace v oblasti kultury
42.1ndividuální dotace pro pověřené knihovny regionálnímifunkcemi v Jihoěeském kraji
43.1ndividuální dotace pro Jihočeské divadlo
44.Realizace projektu ,,Sníženíemisí z lokálního vytápělí domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji lll,"
45,Předfinancování a kofinancování projektu ,,JižníCechy hostem v Linci - prezentace lidouých řemesel"

z rozpočtu kraje

46,Úprava závazkových yztahů se spol. Jihočeské letiště C. Budějovice a. s. - dodatek č. í
47.Zména usnesení č.215l2016lZK-24 - Zajištěníveřejné dopravy v Jihočeském kraji po roce 2019
48.Dodatek č. 20 smlouvy č, 010/09l043l00l00 o závazku veřejné služby ve veřejné drážníosobní dopravě
s dopravcem Českédráhy, a.s.
49.lnformace o rozpočtor4ých opatřeních vzávěru roku 2018
50.Rozpočtovézměny 3/1 9
Maietkové dispozice
51 .Záměr majetkoprávn ího vypořádán í nemovitostí - vyh lášen í
52. Majetkoprávn í vypořádán í nemovitostí - u končen í záměru
53.Zámér prodeje nepotřebných nemovitostí v k. ú. Budíškovice
54.Záměr darování částípozemkůpod chodníkem městu Sezimovo Ústí
55.Záměr darováníčásti pozemku pod hodinami městu Sezimovo Ustí
56,Koupě areálu škoý SŠO a VOŠHusova 9 od Statutárního města ČeskéBudějovice
57,Souhlas s odstraněním staveb v k, ú. ČeskéBudějovice 3
58.Různé,diskuze
59.Závér

U Zimního stadionu 1g52l2,370

76 ČeskéBudějovice,

telefon: 386 720 492
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