JIHOCESKY KRA]
Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka kraje
U Zimního stadionu 795212
370 76 ČeskéBudějovice

ČeskéBudějovice 7. února 2020

V souladu s § 40 odst. 1 zákona č.12912000 Sb., o krajích, v platném znění

svolávám
26. zasedán í Zastu pitelstva

J

i

hočeskéhokraje

na čtvrtek 2O. února 2O2O od 1O:O0 hodin.

zasedání se koná ve velkém zasedacím sále
Krajského úřadu JihoČeskéhokraje, ul. U Zimního stadionu L952l2,
Ceské 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 72O ItI
fax: 386 359 069

Ičo: zos906so

DIč: CZ7OB90650

Návrh programu 26. zasedání Zastupitelstva Jihočeskéhokraje
dne 2O. února 2O2O
1.
2.
3.
4,
5,
6.
7.
8.
9.

Zahájení

Zpráva o činnosti RadyJihočeského kraje za obdobíod22.11.2019 do 30. 1. 2020
Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeskéhokraje
Zpráva o vyřizování dotazů, podnětů a připomínek členůzastupitelstva kaje
Informace o jednání Rady Asociace krajů CR
Návrh odměn neuvolněných členůzastupitelstva v r, 2070
Smlouva o poslqtnutípeněžníchprostředků pro Kancelář ERDV
Informace o využitíkizové rezerw JčK na řešení následkŮ rnýbuchu bytového domu v obci Lenora dne 3.10.2019
Poslrytnutí individuálních dotací v gesci Odboru kancelář hejtmanky
10.Návrh volby přísedícíchkrajského soudu
11.Realizace projeKu obchodní společnosti Nemocnice JindřichŮv Hradec, a.s,, ,,Ekologizace a sníženíenergetické
náročnosti Nemocnice ]indřichův Hradec, a.s.t' v rámci 146.
OPZP - kofinancování a předfinancování z
rozpočtu Jihočeskéhokraje, a zrušeníusnesení č.196l2079lzK-22
l2.Realizace projeKu obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., ,,7abezpečeníkrizového řízení a úspor
provozních náklaOů" v rámci t+o. vyzvy oeŽR, ;eho kofinancování a předflnáncování z rozpočtu Jihočeského
kaje, a zrušeníusnesení Č, L97l2019llZK-22
I3.Zpráva o plnění Koncepce paliativní péčev Jihočeskémkraji na období do roku 2023 za rok 2019
14.Dodatek č, 24 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Jihočeskéhokrfie
l5.Volba člena představenstva společnosti Jihočeslcý vědeckotechnický park, a,s.
16.4. aKualizace Zásad územníhorozvoje JčK - uýběr variant
17.Zrušeníusnesení 333l20I9lZK-24ve věci realizace akce,,Výstavba nového ubytovacího pavilonu - Domov pro
seniory Chýnov, žádost o poskytnutí dotace MPSV*

Ýw

18.Realizace projektu v rámci projeKu EU Interreg V-A Rakousko - Česká republika, jeho kofinancování a
předfinancování z rozpočtu Jihočeskéhokraje - Gymnázium V. Nováka, J. Hradec
19.Výroční zpráva o stavu a rozuoji vzdělávací soustavy v JihoČeském l<raji za školnírok 20t8l20l9
20,Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozuoje wdělávací soustavy v Jihočeskémkraji
21.Žádosti o poslqtnutí individuálnídotace z oblasti školství,mládeže a sportu
22.Smlouva o spolupráci mezi Jihočeslcým krajem a městem Dačice
23.Dodatky zřizovacích listin škol a školslchh zařízení zřizovaných krajem
24. Dodatky ke Zřizovacím listinám příspěvkových organizací v sociální oblasti
zs.Žádosto podporu projektu organizace KreBul, o.p.s.
26.AKualizace podmíněné síě sociálních služeb v Jihočeskémkraji
27. Návrhy na rozdělení finančníchprostředků v rámci dotačníhořízení pro poslcytovatele sociálních služeb v JčK pro
rok 2020

28.Návrh na rozdělení finančních prostředků
okamžitou pomoc

29.Návrh na rozdělení projektové dotace

v rámci

dotačního programu Podpora zařízení pro děti vllžadující

v rámci 3,

VÝ^ty dotačníhoprogramu,,Podpora sociálních služeb

v Jihočeskémkaji V'
30.Závěrečná zpráva o plnění Koncepce Oddělení prevence a humanitních činnostíza rok 2018
31.Návrh aKualizace směrnice o zásadách poslqfiováníveřejné finančnípodpory z rozpočtu kraje
3z.Žádosto změnu realizace projeKu v rámci dotačníhoprogramu Jihočeskéhokraje - obec Hracholusky
33.Individuální dotace v oblasti kultury
34.Individuální dotace - město Jindřichův Hradec
35,Individuálnídotace pro pověřené knihovny regionálními funkcemi v Jihočeskémkraji
36.1nvestiční záměr rekonstrukce koncertní síně O. Jeremiáše příspěvkové organizace Jihočeskéfilharmonie
37.Realizace projektu ,,Kulinářské dědicWť a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu kraje

38.Návrh dotace Jihočeského kraje na kofinancování akcí v rámci dotačního programu MZe 129 300,,Podpora
rnýstavby a technického zhodnocení infrastruKury vodovodŮ a kanalizací II't pro rok2020 - 1. část
39,Žádost o prodlouženítermínu realizace akce v rámci kofinancování dotačníhoprogramu MZe t29 300 ,,Podpora
výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II't
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40.Dodatek č. z ke Smlouvě o zajištěníželezničníosobní dopravy mezikajskými vlaky mezi Jihočeslcým krajem a
Krajem VysoČina

4l.Informace o rozpočtouých opatřeních v závěru roku 2019
42. Rozpočtovézměnv 3 l20

+l.ŽádostSvazku obcí regionu Písecko o odklad poslední splátky dluhu dle uzavřené dohody
Maietkové dispozice
44.Záměr majetko právn ího vypořádá n í nemovitostí - vyh á šen í
45. Majetkoprávní vypořádání nemovitostí - ukončen í zá měru
46,Záměr směny nemovitostís §n-SUtnip pozemkovým úřadem
47,Zámér směny nemovitostí s CR-Lesy Ceské republiky, s. p.
48,Prodej části pozemku v k. ú. Měšice u Tábora
49.Prodej nepotřebných nemovitostív k. ú. Lnáře
50,Budoúcí směna pozemků v k. ú. ČeskéVelenice s městem ČeskéVelenice
51.Souhlas s odstraněním staveb v k. ú. Otín u Jindřichova Hradce
l

52.plán činnosti Kontrolního Wboru Zastupitelstva ]ihoČeského kraje na rok 2020
53.Plán činnosti Dopravního uýboru Zastupitelstva Jihočeskéhokraje na rok 2020
54.Individuální dotace v rámci záštit členůRady Jihočeskéhokraje
55.Různé, diskuze

5b.laver
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