JIHOČESKÝ KRAJ
MUDr. Martin Kuba
hejtman kraje

U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

České Budějovice 2. září 2022

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

svolávám
20. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
na čtvrtek 15. září 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 20. 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 20. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
dne 15. září 2022
1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje za období od 3. 6. 2022 do 1. 9. 2022
3. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje
4. Zpráva o činnosti Rady Asociace krajů
5. Založení společnosti South Bohemian Nuclear Park, s.r.o.
6. Návrh opětovné volby přísedících krajského soudu
7. Dotace na přeshraniční spolupráci
8. Individuální dotace v rámci záštit členů Rady Jihočeského kraje
9. Dotační program Jihočeského kraje „My v tom Jihočechy nenecháme II“ – úprava pravidel programu
10. Dotační program Dostupná zdravotní péče v Jihočeském kraji - schválení žadatelů
11. Dodatek č. 26 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje
12. Žádost o prodloužení termínu realizace individuální dotace na výstavbu Komunitního chovatelského centra
Záhoří
13. Žádost o navýšení dotace v rámci kofinancování dotačního programu MZe 129 300 „Podpora výstavby
a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“
14. Návrh dotace Jihočeského kraje na kofinancování akcí v rámci dotačního programu MZe 129 410 „Podpora
výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III“ pro rok 2022 - 5. část
15. Dodatek č. 2 smlouvy o poskytnutí individuální dotace SDO/OZZL/095/19: „Sanace neřízených skládek
nebezpečných odpadů na významné lokalitě Řídká Blana“
16. Aktualizace základní sítě sociálních služeb v roce 2022 – změny v Pověření
17. Program návratné finanční výpomoci poskytovatelům sociálních služeb v roce 2023
18. Žádost o individuální dotaci z rozpočtových prostředků JčK v sociální oblasti v roce 2022
19. Dotační program na podporu narozených dětí z Jihočeského kraje – schválení žadatelů za období 24. 5.
2022 – 21. 8. 2022
20. Zrušení usnesení č. 77/2022/ZK-15 projektu „Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji IV.“ a nové
schválení realizace a financování z rozpočtu Jihočeského kraje
21. Realizace projektu „Zvýšení kybernetické bezpečnosti v Jihočeském kraji I“ a jeho kofinancování,
předfinancování způsobilých výdajů a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu kraje
22. Realizace projektu „Zvýšení kybernetické bezpečnosti v Jihočeském kraji II“ a jeho kofinancování,
předfinancování způsobilých výdajů a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu kraje
23. Realizace projektu předkládaného do Národního programu Životní prostředí v rámci NPO a jeho
kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - SŠJŠ
Tábor
24. Realizace projektu předkládaného do OP JAK a jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje Pedagogicko-psychologická poradna Č. Budějovice
25. Rozpočet školství – první úprava rozpisu rozpočtu
26. Dodatky zřizovacích listin škol a školských zařízení zřizovaných krajem
27. Žádosti o změnu v rámci dotačních programů Jihočeského kraje
28. Program podpory malých prodejen na venkově „Obchůdek 2021- II. výzva“
29. Peněžité dary obcím za umístění v krajském kole soutěže Vesnice roku 2022
30. Dodatky č. 2 k Veřejnoprávním smlouvám o spolupráci k zajištění mezikrajské dopravní obslužnosti mezi
Středočeským a Jihočeským krajem
31. Žádost o individuální dotaci ÚAMK ČR
32. Žádost o individuální dotaci - Svazek obcí Dehtář
33. Kompenzace dotčeným obcím – ochranné pásmo hluku letiště v Plané u Českých Budějovic
34. Realizace projektu „Přeložka silnice II/156, Žár“ a jeho financování z rozpočtu JčK
35. Plnění rozpočtu Jihočeského kraje podle stavu k 30. 6. 2022
36. Rozpočtové změny 18/22
Majetkové dispozice
37. Záměr prodeje pozemků v k. ú. Bohumilice v Čechách - vyhlášení
38. Záměr prodeje pozemku v k. ú. Libenice u Tábora - vyhlášení
39. Záměr prodeje pozemku v k. ú. Všeteč - vyhlášení
40. Záměr majetkoprávního vypořádání nemovitostí - vyhlášení
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41. Majetkoprávní vypořádání nemovitostí s obcemi a státními organizacemi - ukončení záměru
42. Prodej pozemku v k. ú. Rudolfov u Českých Budějovic - ukončení záměru
43. Budoucí prodej částí pozemků v k. ú. Smrkovice - ukončení záměru
44. Směna pozemků v k. ú. Rapotice u Malont - ukončení záměru
45. Směna pozemků v k. ú. Chyšky - ukončení záměru
46. Záměr směny částí pozemků v k. ú. Radíkov
47. Zrušení usnesení a záměr darování spoluvlastnického podílu na pozemku v k. ú. Měšice u Tábora
48. Darování sýpky Měšice
49. Budoucí směna pozemků s městem Tábor
50. Různé, diskuze
51. Závěr
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