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České Budějovice 27. října 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 
 

 

22. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 
 

na čtvrtek 10. listopadu 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 22. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 
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Návrh programu 22. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 
dne 10. listopadu 2022 

 
1. Zahájení 

2. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje za období od 20. 9. 2022 do 27. 10. 2022 
3. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje  

4. Zpráva o činnosti Rady Asociace krajů ČR  

5. Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského 
kraje  - Portál krizového řízení Jihočeského kraje 

6. Změna stanov obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.  
7. Dotační program Dostupná zdravotní péče v Jihočeském kraji - schválení žadatelů  

8. Memorandum o spolupráci mezi Jihočeským krajem a spolkem Svatá Ludmila, z. s.  
9. Plán dílčího povodí Dyje na období 2021–2027  

10. Změna č. 7 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na území Jihočeského kraje 

11. Centra duševního zdraví (CDZ) - dotace Jihočeskému kraji z rozpočtu ministerstva zdravotnictví na podporu 
sociální části CDZ  

12. Dotační program na podporu narozených dětí z Jihočeského kraje – schválení žadatelů za období 26. 9. 
2022 – 16. 10. 2022  

13. Metodika dotačního programu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji VI“  

14. Vzor dodatku k Pověření pro služby financované prostřednictvím projektu „Podpora sociálních služeb 
v Jihočeském kraji VI“  

15. Žádost o zařazení do podmíněné sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji  
16. Závěrečná zpráva o plnění Koncepce Oddělení prevence a humanitních činností za rok 2021 

17. Realizace projektu „Robotizace a automatizace procesů v Jihočeském kraji“ a jeho kofinancování, 

předfinancování způsobilých výdajů a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu kraje  
18. Realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - SOU, Dačice  

19. Realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů 
z rozpočtu Jihočeského kraje - SŠ a ZŠ, Vimperk  

20. Realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování z rozpočtu JčK - SOŠE, Velešín  
21. Žádost o poskytnutí individuální dotace Volejbalovému klubu ČB  

22. Dodatky zřizovacích listin škol a školských zařízení zřizovaných krajem 

23. Návrh na pořízení 11. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje  
24. Návrhy na pořízení změn územních plánů obcí z důvodu zajištění podmínek pro budoucí realizaci Vltavské 

cyklostezky v úsecích Zlatá Koruna - Boršov nad Vltavou a Hluboká nad Vltavou - Hněvkovice  
25. Žádosti o změnu v rámci dotačních programů Jihočeského kraje 

26. Dotační program Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, 

1. výzva pro rok 2022 - výběr projektů   
27. Dotační program Jihočeského kraje Podpora žáků a studentů Jihočeského kraje, výzva pro školní rok 2022-

2023 - výběr projektů  
28. Změna č. 3 SM/115/ZK „Směrnice pro přípravu a realizaci evropských projektů“ – příloha č. 7 Tabulka 

krajské predikce kurzu EUR/Kč  
29. Individuální dotace pro město Český Krumlov - úprava/rozšíření výčtu uznatelných výdajů (Pavel Hroch)  

30. Podpora audiovizuální tvorby 2022 - Arthur Krensky Films s.r.o.  

31. SFDI 2022 - BESIP 2021 návrh Smluv č. 157/B6/2022, 157/B7/2022 - příjemce SÚS JčK  
32. Realizace projektu „Loučovice – cyklostezka podél náhonu“ a jeho financování z rozpočtu JčK  

33. Rozpočtové změny 23/22  
Majetkové dispozice 

34. Majetkoprávní vypořádání nemovitostí s obcemi a státními organizacemi - ukončení záměru  

35. Prodej pozemku v k. ú. Všeteč - ukončení záměru  
36. Prodej pozemku v k. ú. Libenice u Tábora - ukončení záměru  

37. Prodej pozemků v k. ú. Bohumilice v Čechách - ukončení záměru  
38. Záměr prodeje pozemků v k. ú. České Budějovice 3 - vyhlášení  

39. Záměr směny pozemků v k. ú. Mydlovary u Dívčic a Hrdějovice - vyhlášení  

40. Záměr budoucího prodeje části pozemku v k. ú. Vodňany společnosti EG.D, a.s.   
41. Prodej areálu „Chata Mládí“ v k. ú. Stachy  

42. Koupě pozemku v PP Pančice - V řekách  
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43. Koupě pozemků v PP Skalka  
44. Darování spoluvlastnického podílu na pozemku v k. ú. Měšice u Tábora 

45. Souhlas s odstraněním stavby v areálu letiště 

46. Různé, diskuze 
47. Závěr 

 


