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České Budějovice 1. prosince 2022 

 

 

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

 

s v o l á v á m 
 

 

23. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 
 

na čtvrtek 15. prosince 2022 od 10:00 hodin. 
 
 
 

Zasedání se koná v sídle Krajského úřadu Jihočeského kraje,  
ul. U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice,  

velký zasedací sál, 2. podlaží. 
 

 

 

                                                                                      
                                                                                           MUDr. Martin Kuba v.r. 
                                                                                        Hejtman Jihočeského kraje 
  
                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
Příloha: 
Návrh programu 23. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 
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Návrh programu 23. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 
dne 15. prosince 2022 

 
1. Zahájení 

2. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje za období od 28. 10. 2022 do 1. 12. 2022  
3. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje  

4. Zpráva o činnosti Rady Asociace krajů ČR 

5. Změna členů rady kraje  
6. Úprava výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva na základě nového nařízení vlády 

7. Pravidla poskytování příspěvků podle § 55 zákona o krajích  

8. Návrh opětovné volby přísedící krajského soudu  
9. Úprava účelu poskytnuté individuální dotace HZS Jihočeského kraje na nákup požární techniky  

10. Organizace a zajištění pohotovostních služeb a prohlídek těl zemřelých v Jihočeském kraji  

11. Dotační program Jihočeského kraje My v tom Jihočechy nenecháme I - schválení žadatelů za období 15. 9. 
2022 - 4. 11. 2022  

12. Dotační program Jihočeského kraje My v tom Jihočechy nenecháme II - schválení žadatelů od 15. 9. 2022 
- 4. 11. 2022  

13. Návrh - Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2023  
14. Návrh - Střednědobý výhled rozpočtu Jihočeského kraje na období let 2024 a 2025  

15. Krajský investiční fond - změna projektů a vyhlášení výzvy pro rok 2023  

16. Žádost o poskytnutí individuálních dotací Nadaci Jihočeské cyklostezky 
17. Plán dílčího povodí Dolní Vltavy 2021–2027  

18. Plán dílčího povodí Horní Vltavy 2021–2027  
19. Plán dílčího povodí ostatních přítoků Dunaje 2021–2027  

20. Individuální dotace pro Energy Centre České Budějovice, z.s.  

21. Aktualizace základní sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji na období 2023-2024 
22. Návrhy na rozdělení v rámci Programu návratné finanční výpomoci poskytovatelům sociálních služeb v roce 

2023  
23. Návrh na rozdělení projektové dotace v rámci 1. výzvy dotačního programu „Podpora sociálních služeb 

v Jihočeském kraji VI“ 
24. Dotační program na podporu narozených dětí z Jihočeského kraje – schválení žadatelů za období 17. 10. 

2022 – 21. 11. 2022  

25. Realizace projektu potravinová pomoc dětem ve hmotné nouzi  
26. Žádost o prodloužení termínu realizace projektu Post Bellum  

27. Povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků pro krajem zřizovanou školu 
28. Návratná finanční výpomoc z Fondu rozvoje školství  

29. Rozpočet školství - třetí úprava rozpisu rozpočtu  

30. Rozpočet školství - čtvrtá úprava rozpisu rozpočtu  
31. Rozpočet školství - pátá úprava rozpisu rozpočtu  

32. Dodatky zřizovacích listin škol a školských zařízení zřizovaných krajem  
33. Žádosti o změnu v rámci dotačních programů Jihočeského kraje  

34. Dotační programy Jihočeského kraje pro rok 2023, aktualizace vzoru smlouvy  

35. Dotační program Jihočeského kraje Podpora a rozvoj protidrogové politiky Jihočeského kraje v roce 2023, 
1. výzva pro rok 2022 - vyhlášení, hodnotící komise  

36. Dotační program Jihočeského kraje Podpora rodinné politiky (Podpora posilování rodičovských kompetencí, 
mezigeneračního soužití a prevence sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti), 1. výzva pro rok 2023 - 

vyhlášení, hodnotící komise  
37. Dotační program Jihočeského kraje Podpora služeb nedefinovaných v zákoně 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, 1, výzva pro rok 2023 - vyhlášení, hodnotící komise  

38. Vzorová Dohoda o spolupráci mezi vedoucím partnerem a projektovými partnery v programu INTERREG  
Rakousko – Česko 2021-2027 a vzorová Partnerská dohoda INTERREG Bavorsko – Česko 2021-2027  

39. Čerpání paušálu technické pomoci pro činnosti Jihočeského kraje jako zprostředkujícího subjektu programu 
INTERREG Bavorsko – Česko 2021-2027 a předfinancování souvisejících způsobilých výdajů a financování 

nezpůsobilých výdajů z rozpočtu kraje  

40. Realizace projektu „Common Regional Development AT-CZ“ a kofinancování a předfinancování jeho 
způsobilých výdajů a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu kraje   
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41. Realizace projektu „Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu NKP Rodiště Jana Žižky v Trocnově“ 
předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje – Jihočeské 

muzeum v Českých Budějovicích, ITI České Budějovice  

42. Realizace projektu „Muzejně expoziční část s depozitářem v areálu NKP Rodiště Jana Žižky v Trocnově“ 
předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje – Jihočeské 

muzeum v Českých Budějovicích, ITI České Budějovice  
43. Projekt „Stavební úpravy hradu Strakonice – věž Jelenka (strop, krov, střecha)“  

44. Pravidla pro poskytování individuálních dotací na audiovizuální tvorbu pro období 2022-2023  

45. Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích  
46. Návrh na pořízení změny územního plánu Srubec  

47. Úprava závazkových vztahů se společností Jihočeské letiště České Budějovice a. s. 
48. Úprava závazkových vztahů se společností JIKORD s.r.o.  

49. Smlouva o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou mezi 
Jihomoravským krajem a Jihočeským krajem  

50. Dodatky smluv o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k zajištění 

dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy s dopravcem České dráhy, a.s.  
51. Rozpočtové změny 27/22  

Majetkové dispozice 
52. Předání staveb k hospodaření Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje a vyřazení staveb z hospodaření 

Správy a údržby silnic Jihočeského kraje 

53. Záměr prodeje pozemků v k. ú. Lhota pod Horami - vyhlášení  
54. Záměr prodeje pozemku v k. ú. Lažiště - vyhlášení  

55. Záměr prodeje pozemku v k. ú. Nová Pec - vyhlášení  
56. Záměr prodeje pozemku v k. ú. Dačice - vyhlášení  

57. Záměr prodeje pozemku v k. ú. Hroby (1) - vyhlášení  
58. Záměr prodeje pozemku v k. ú. Hroby (2) - vyhlášení 

59. Záměr směny pozemků v k. ú. Hroby a Záhostice - vyhlášení  

60. Záměr budoucí směny pozemků v k. ú. Čepřovice - vyhlášení  
61. Záměr majetkoprávního vypořádání nemovitostí s obcemi a státními organizacemi - vyhlášení  

62. Majetkoprávní vypořádání nemovitostí s obcemi a státními organizacemi - ukončení záměru  
63. Prodej pozemku v k. ú. Albeř - ukončení záměru  

64. Prodej pozemku v k. ú. Velká u Milevska - ukončení záměru  

65. Směna pozemků v k. ú. Kaplice - ukončení záměru  
66. Záměr darování části pozemku v k. ú. Soběslav městu Soběslav  

67. Budoucí koupě pozemků v k. ú. Hoslovice od právnických osob  
68. Budoucí koupě pozemků v k. ú. Hoslovice od fyzických osob  

69. Budoucí přijetí daru pozemků v k. ú. Hoslovice od obce Hoslovice  

70. Přijetí daru pozemku v k. ú. Třeboň od města Třeboně  
71. Směna nemovitostí s ČR-Lesy České republiky, s. p.  

72. Směna částí pozemků v k. ú. Písek – dodatek č. 2  
73. Souhlas s odstraněním stavby v k. ú. Tábor  

74. Zpráva o činnosti Finančního výboru za období od 7. 6. 2022 do 5. 12. 2022  
75. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru za období od 26. 5. 2022 do 30. 11. 2022  

76. Zpráva o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost za období od 19. 5. do 2. 11. 2022   

77. Zpráva o činnosti Hospodářského výboru za období od 19. 5. do 9. 11. 2022  
78. Zpráva o činnosti Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí za období od 7. 6. 2022 do 7. 11. 

2022  
79. Zpráva o činnosti Výboru pro zdravotnictví za období od 10. 5. do 7.11. 2022  

80. Návrh termínů zasedání zastupitelstva v I. pololetí 2023  

81. Různé, diskuze 
82. Závěr 

 
 

 
 


