ZÁPIS
z ustavujícího (1.) zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Konané dne:
Místo:
Začátek:
Zasedání řídil:
Po zvolení hejtmana:
Přítomno:
Zapisovatel:
Ověřovatel zápisu:
Hosté:

3. listopadu 2016
Krajský úřad Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2,
České Budějovice
09:00 hodin
Jan Zahradník
Jiří Zimola
54 zastupitelů
R. Mrázková, L. Šafářová
P. Braný, J. Zahradník
dle prezenční listiny

1. bod programu
Zahájení (složení slibu členy zastupitelstva, předání osvědčení, volba ověřovatelů zápisu,

volba členů návrhové a volební komise, projednání programu ustavujícího zasedání
zastupitelstva kraje)
Jednání zahájil Jan Zahradník, jakožto nejstarší člen zastupitelstva přivítal přítomné zastupitele a
hosty na jednání a konstatoval, že je přítomno 53 zastupitelů (pozn. v úvodu zasedání nepřítomen P.
Hroch), zastupitelstvo je usnášeníschopné. Z jednání se omluvil J. Bartošek. Sdělil, že jednání je
veřejné a bude z něj pořizován audiovizuální záznam zveřejněný na internetových stránkách
Jihočeského kraje. Jednání bylo řádně svoláno dne 21. 10. 2016 v souladu s § 39, odst. 1, zákona č.
129/2000 Sb. o krajích v platném znění a informace byla zveřejněna na úřední desce a internetových
stránkách kraje. Dále uvedl, že mandát člena zastupitelstva vznikl zvolením dne 8. 10. 2016
ukončením hlasováním ve 14 hod., kdy ČSSD získala 15 mandátů, Hnutí ANO získalo 12 mandátů,
ODS získala 8 mandátů, KSČM získala 7 mandátů, PRO JIŽNÍ ČECHY- Starostové, HOPB a TOP 09
získalo 5 mandátů, „Jihočeši 2012“ 4 mandáty a KDU-ČSL získalo 4 mandáty.
J. Zahradník dále seznámil se způsobem složení slibu jednotlivými zastupiteli, zároveň uvedl, že bude
ředitelem krajského úřadu předáno zastupitelům Osvědčení o zvolení do funkce člena Zastupitelstva
Jihočeského kraje.
Slib byl složen všemi zvolenými přítomnými členy Zastupitelstva Jihočeského kraje. Nepřítomní
zastupitelé složí slib na příštím zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje.
J. Zahradník seznámil zastupitele s některými technickými záležitostmi souvisejícími s použitím
hlasovací karty, funkcemi hlasovacího a komunikačního zařízení a přihlašováním do diskuse.
Bylo provedeno cvičné hlasování č. 1.
J. Zahradník připomněl, že jednání se bude řídit platným Jednacím řádem Zastupitelstva Jihočeského
kraje, poslední znění nabylo účinnosti dne 1. 7. 2015. Součástí jednacího řádu je volební řád.
Volba ověřovatelů zápisu
- na ověřovatele zápisu jsou nominováni: Petr Braný, Jan Zahradník (nominace byla P. Braným a
J. Zahradníkem přijata);


Bez rozpravy

Hlasování č. 2 o návrhu P. Braného a Jana Zahradníka na ověřovatele zápisu:
51/0/3
(pro/proti/zdržel se)
Usnesení č. 1/2016/ZK-1:

Zastupitelstvo Jihočeského kraje
volí
RSDr. Petra Braného a RNDr. Jana Zahradníka ověřovateli zápisu z ustavujícího zasedání
Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 3. 11. 2016.
Volba členů návrhové a volební komise
J. Zahradník - upozornil na to, že dle jednacího řádu volí zastupitelé jednu komisi pro případné její
obě funkce; členství v komisi je také možné se vzdát;
Nominovaní členové:
- Petr Podhola (ČSSD), Radek Hloušek (ANO 2011), Pavel Souhrada (ODS), Václav Kučera (KSČM),
Tomáš Bouzek (PRO JIŽNÍ ČECHY – Starostové, HOPB a TOP 09), Martin Doležal (JIHOČEŠI 2012),
Pavel Talíř (KDU-ČSL);
- všichni členové se svou nominací souhlasí;


Bez rozpravy

Hlasování č. 3 o návrhu na členy návrhové a volební komise:
49/0/5
Usnesení č. 2/2016/ZK-1:
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
volí
JUDr., Ing. Tomáše Bouzka
Mgr., Ing. Martina Doležala
Radka Hlouška
Václava Kučeru
Mgr. Petra Podholu
Pavla Souhradu
Mgr. Pavla Talíře
členy návrhové a volební komise ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva Jihočeského
kraje konaného dne 3. 11. 2016.
Předsedou návrhové a volební komise byl členy komise zvolen Petr Podhola.
Zapisovatelkami zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje byly určeny Radmila Mrázková, Leona
Šafářová.
J. Zahradník seznámil s ustanovením zákona o krajích, které říká, že hlavním úkolem ustavujícího
zastupitelstva kraje je zvolit hejtmana, náměstky hejtmana a další členy rady kraje. Pokud se tak
nestane, předsedající zasedání přeruší a zastupitelstvo rozhodne o pokračování zasedání nejdéle do
7 dnů od konání přerušeného jednání.
Projednání programu ustavujícího zasedání zastupitelstva
J. Zahradník
- návrh programu zastupitelé obdrželi poštou; následně program přečetl;
1. Zahájení (složení slibu členy zastupitelstva, předání osvědčení, volba ověřovatelů zápisu, volba
členů návrhové a volební komise, projednání programu ustavujícího zasedání zastupitelstva kraje)
2. Stanovení počtu členů rady kraje uvolněných pro výkon funkce a stanovení počtu náměstků
hejtmana.
3. Volba hejtmana Jihočeského kraje.
4. Volba náměstků hejtmana.
5. Volba dalších uvolněných členů rady kraje.
6. Volba neuvolněných členů rady kraje.
7. Určení náměstka hejtmana, který zastupuje hejtmana v době nepřítomnosti, nebo v době, kdy
hejtman nevykonává funkci.
8. Stanovení data uvolnění členů rady kraje.
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9. Vymezení oblastí svěřených k zabezpečování konkrétních úkolů hejtmanovi kraje, náměstkům
hejtmana a dalším členům rady.
10. Zřízení výborů Zastupitelstva Jihočeského kraje.
11. Volba předsedů výborů.
12. Rozhodnutí o poskytování odměn a paušálních náhrad neuvolněným členům zastupitelstva
(nebylo přečteno)
13. Diskuse
 Bez rozpravy
Hlasování č. 4 o navrženém programu jednání:
53/0/1
Usnesení č. 3/2016/ZK-1:
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
schvaluje
program ustavujícího (1.) zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 3. 11. 2016.
2. bod programu
Stanovení počtu členů rady kraje uvolněných pro výkon funkce a stanovení počtu náměstků
hejtmana
J. Zahradník - z koaličních jednání vzešel návrh stanovit počet uvolněných členů kraje na 7 ve složení
hejtman, 4 náměstci hejtmana, další uvolnění členové rady kraje;
Rozprava:
I. Moravec – požádal o informaci, jaký byl počet uvolněných členů rady kraje do současné doby;
J. Zimola - počet uvolněných členů rady byl doposud 7 včetně hejtmana;
P. Braný – v nejbližší době žádá o seznámení s koaliční smlouvou; prosazuje poměrné zastoupení
funkcí; vyjádřil se k výroku Hnutí ANO 2011 v médiích, že resorty vedené KSČM stagnovaly; KSČM se
na jednáních ZK bude vyjadřovat jako konstruktivní opozice; s odůvodněním vyjádřil podporu
navrženému hejtmanovi a členům rady kraje za ČSSD; klub KSČM nebude podávat protinávrhy na
další funkce;
M. Kuba – vyjádřil se k vystoupení P. Braného v souvislosti s podporou ČSSD (koalice KSČM a ČSSD
pokračuje); dotaz, s jakými uvolněnými předsedy výborů ještě koalice počítá;
J. Knot – dotaz na finanční dopad navýšení počtů náměstků a případně dalších uvolněných předsedů
výborů či komisí;
J. Slíva – odpovídá, že bude navrhována funkce uvolněného předsedy dopravního výboru;
Hlasování č. 5 o stanovení počtu členů rady kraje uvolněných pro výkon funkce a stanovení
počtu náměstků hejtmana:
31/9/14
Usnesení č. 4/2016/ZK-1:
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
v souladu s § 35, odst. 2, písm. o) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů
stanoví
počet uvolněných členů Rady Jihočeského kraje na 7, ve složení: hejtman, 4 náměstci hejtmana, 2
uvolnění další členové rady.
3. bod programu
Volba hejtmana Jihočeského kraje
J. Zahradník
- veškeré volby budou probíhat veřejným hlasováním dle čl. 9, odst. 1 jednacího řádu (ZK rozhoduje
o každém návrhu hlasováním, hlasování se provádí veřejně, tajné hlasování musí být členem
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zastupitelstva navrženo a zastupitelstvo o něm rozhoduje hlasováním);
Rozprava:
M. Kuba – hlasování by se mělo řídit volebním řádem; dotaz, zda se postupuje veřejným nebo tajným
hlasováním; o tomto by se mělo rozhodnout hlasováním; považuje za rozumnější proces postupovat
volbou tajnou; klub ODS navrhuje tajnou volbou;
T. Bouzek – připojuje s k návrhu M. Kuby; domnívá se, že chybou jednacího řádu s přílohou volebního
řádu je, že neupravuje speciální ustanovení primárně tajný způsob hlasování pro volby, kde by to mělo
být upraveno jiným způsobem; mělo by být postupováno tajnou volbou, protože dle čl. 5, odst. 4, písm.
d/ jednacího řádu návrhová a volební komise řídí pouze tajné volby; dává návrh na tajné hlasování;
T. Hajdušek – čl. 9, odst. 1 hovoří o hlasování, volba je něco jiného než hlasování; podivuje se nad
tím, že speciální norma na provádění volby neobsahuje ustanovení o tom, jaký způsob volby je
prioritní; pomocí systematického výkladu zjistíme, že tajná volba je uvedena jako první; preferuje
tajnou volbou, ale není zapotřebí tuto tajnou volbu navrhovat;
J. Švec – navrhované osoby do funkcí by měly stručně představit svou vizi a program;
J. Zahradník – upozorňuje, že návrhy funkce zazní až v dalším kroku, kdy budou nominováni
kandidáti; v tuto chvíli hovoříme o technickém zvládnutí volby hejtmana;
T. Bouzek – navrhuje tajně hlasovat ve všech dalších případech volby dle schváleného programu;
P. Podhola (předseda návrhové a volební komise) – seznámil s písemným návrhem M. Kuby (návrh
hlasování v bodě volby provádět jako tajnou volbu); návrh je hlasovatelný; pokud získá podporu, volby
budou probíhat tajnou volbou, pokud nikoli, volby budou probíhat volbou veřejnou;
J. Váňa – volební řád jako prioritní stanoví tajnou volbu; veřejná volba by měla být navržena a poté o
tomto hlasovat; nikdo veřejnou volbu nenavrhl; klub ODS navrhuje tajnou volbu; mělo by dojít
k ujednocení způsobu volby;
J. Zahradník – jako řadový zastupitel (nikoli jako řídící schůze) uvedl, že v začátcích fungování kraje
volby probíhaly tajným způsobem; tajná volba dává nositeli funkce nezpochybnitelný mandát;
v některých případech dochází k tomu, že převáží zájem na tom hlasovat veřejně; důvody k tomu
mohou být návrat k manifestatičnosti hlasování; výsledek tajné volby by mohl samotné aktéry koaliční
dohody překvapit;
P. Podhola (předseda návrhové a volební komise) – citace čl. 9, odst. 1 jednacího řádu; zopakoval, že
byl doručen návrh na provedení tajného hlasování, a to ve všech bodech týkajících se voleb; pokud
bude schváleno, proběhne tajné hlasování;
J. Bauer – je překvapen, že probíhá diskuse o způsobu volby; neexistuje v politické praxi silnější
mandát než mandát, který vzniká z tajné volby;
T. Hajdušek – technická poznámka na P. Podholu - volební řád je lex specialis vůči obecné normě,
kterým je jednací řád; pokud není ve volebním řádu uvedena explicitně, jaká je výchozí volba, je třeba
si pomoci systematikou volebního řádu - tajná volba je ve volebním řádu na prvním místě; prioritní je
tajná volba, veřejná volba by měla být odhlasována;
- jako starosta obce Katovice byl zvolen tajnou volbou a i všechny volby na všechny funkce probíhaly
tajně; vznesl dotaz ke starostům za Hnutí Jihočeši 2012, jakou volbou byli zvoleni do svých funkcí;
byli zvoleni tajně nebo veřejně? pokud byli zvoleni tajně, zda to nebylo kvůli tomu, že tajná volba je
jedním z největších výdobytků demokracie, která je; veřejné hlasování by mělo být deklarováno tak, že
to bude navrženo a odhlasováno; výchozí volba je tajná;
J. Slíva – v reakci na T. Hajduška - volební řád je lex specialis a pokud neupravuje něco konkrétně, je
třeba vzít v úvahu předpis, který není speciální a který obecně volbu upravuje; domnívá se, že volba je
něco speciálního a může proběhnout hlasováním; obecnější jednací řád nevylučuje to, aby volba
proběhla veřejně a na základě toho, že volební řád neupravuje speciálně, zda má volba proběhnout
prioritně veřejně či tajně;
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J. Váňa – připomněl průběh volby hejtmana před 4 lety, kdy tajná volba neprošla (proti veřejné volbě
protestoval tím, že odešel ze sálu; podal námitku proti zápisu, kde nesouhlasil počet hlasů pro, proti a
zdržel se); z technických důvodů je tajná volba praktičtější (hlasy se lépe sečtou); vyzývá zastupitele
k tajné volbě;
P. Braný – vyjádřil se ke slovu demokracie; volba není určující argument k tomu, zda jsme demokraté
či nikoliv; dohady zastupitelů bude veřejnost ještě více znechucena;
J. Švec – domnívá se, že jednací řád by měl být změněn; mělo by se zde hlasovat automaticky tajně;
dále by mělo být hlasováno o úpravě jednacího řádu; navrhuje upravit Jednací řád Zastupitelstva
Jihočeského kraje;
J. Zahradník – návrh na úpravu jednacího řádu zaznívá do budoucna;
Z. Mráz – navrhuje ukončení diskuse;
V. Pešek – jako starosta uvedl, že volby v Netolicích probíhaly veřejným hlasováním;
J. Svoboda – uvedl, že v Č. Budějovicích probíhala veřejná volba;
I. Stráská – navrhuje hlasovat o předloženém návrhu; připomněla, že minulé i předminulé vedení kraje
bylo voleno veřejnou volbou;
M. Kuba – k poznámce I. Stráské uvedl, že si pamatuje, na koho požadavek probíhala veřejná volba;
J. Fišer – považuje tajnou volbu za lepší, ovšem veřejnou volbu aklamací nepovažuje za něco, co by
nebylo demokratické;
J. Zahradník – hlasováním rozhodneme, jakým způsobem proběhne volba hejtmana;
T. Bouzek – podává návrh na změnu jednacího řádu; „čl. 9, odst. 1 jednacího řádu se doplňuje za
druhou větou tak, že volby probíhají tajně, nerozhodne-li zastupitelstvo na návrh některého
zastupitele, že volby probíhají veřejně“;
B. Braný – s odůvodněním uvádí, proč se zdrží hlasování (změna jednacího řádu měla být zařazena
jako bod programu);
J. Fišer – souhlasí s P. Braným; změna jednacího řádu by byla provedená narychlo;
J. Zahradník – jako zastupitel vyjádřil překvapení nad tím, že je navrhována veřejná volba;
P. Podhola (předseda návrhové a volební komise) - přečetl návrh T. Bouzka – Jednací řád se v čl. 9,
odst. 1 doplňuje takto: volby probíhají tajně, nerozhodne-li zastupitelstvo na návrh některého
zastupitele, že volby probíhají veřejně;
- jako zastupitel se domnívá, že návrh je nehlasovatelný; jsme v bodu 3 volba hejtmana; navrhuje
vypořádat se s tímto návrhem hlasováním;
P. Braný – připomněl § 42 Zákona o krajích (O zařazení návrhů dalších bodů programu,
přednesených v průběhu zasedání zastupitelstva, rozhodne zastupitelstvo);
J. Zahradník – k předloženým návrhům bychom se měli vyjádřit hlasováním; ukončil rozpravu
(pohledem do sálu i na obrazovku se nikdo do rozpravy dále nehlásí);
P. Podhola (předseda návrhové a volební komise) - přednesl návrh T. Bouzka – Jednací řád se v čl. 9,
odst. 1 doplňuje takto: volby probíhají tajně, nerozhodne-li zastupitelstvo na návrh některého
zastupitele, že volby probíhají veřejně“;
Hlasování č. 6 o návrhu T. Bouzka:
6/22/26
Návrh nebyl přijat.

5

P. Podhola (předseda návrhové a volební komise) - přednesl návrh M. Kuby: návrh hlasování v bodě
Volby (všeobecně v rámci všech voleb na programu dne 3. 11. 2016) - průběh tajnou volbou;
Hlasování č. 7 o návrhu M. Kuby:
18/17/19
Návrh nebyl přijat.
J. Zahradník – volba hejtmana, náměstků hejtmana, dalších členů rady a předsedů výborů bude
probíhat dle platného jednacího řádu čl. 9, odst. 1 veřejným hlasováním; vyzval členy zastupitelstva
k podání návrhů na hejtmana Jihočeského kraje:
J. Slíva – na základě dohody klubu ČSSD, Hnutí ANO 2011 a Jihočeši 2012 navrhuje pro volbu
hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimolu;
T. Bouzek – připomíná žádost, aby kandidát představil svou vizi;
J. Zahradník – vyzval J. Zimolu, aby se ke své nominaci vyjádřil;
J. Zimola – souhlasí s nominací; poděkoval klubu ČSSD za nominaci na funkci hejtmana a i koaličním
partnerům za důvěru a potvrzení nominace; věří v dobrou spolupráci těchto klubů a současně i dalších
zastupitelů, kteří v tento moment nebyli přizváni do koaliční spolupráce, ale budou se podílet na práci
ve prospěch Jihočeského kraje;
- k vizím – domnívá se, že by bylo zbytečné komentovat vize, s nimiž koalice (věří, že i opoziční
strany) jdou do dalšího čtyřletého období; vize byly představeny voličům v době před krajskými
volbami; došlo he shodě ve stěžejních problémech JK – problematika dopravy, dopravní obslužnosti,
zdravotnictví, funkčnosti sociálních služeb, ochrana životního prostředí, rozvoj venkova); ubezpečil, že
bude slyšet hlas každého zvoleného zastupitele; bude pokračováno v práci ve prospěch obyvatel
Jihočeského kraje;
Rozprava:
P. Braný – v Jihočeském kraj je určitá kontinuita; každý kdo v koalici působil, dal nějaký vklad; oceňuje
u hejtmana, že byl dán akcent na hospodaření; nová koalice bude přebírat Fond rozvoje a rezervy 1,5
mld. Kč; prostředky se efektivně dostávaly tam, kam měly; Jihočeský kraj není zadlužen, má solidní
finanční možnosti; záleží na nové koalici, jak v tom bude pokračovat;
J. Knot – nezná programové priority koalice; naznačené priority J. Zimolou jsou obecné povahy, na
základě uvedených informací se nemůže svobodně rozhodnout ve prospěch navržené volby;
k P. Branému a informaci o vytvořené rezervě – připomněl zabavení pozemků, které historicky
náležely Střední škole lesnické v Písku;
T. Bouzek – sdělil důvody, proč nepodpoří koalici a volbu hejtmana J. Zimolu; je důvod obávat se
kontinuity, nemůže podpořit někoho, kdo v minulém volebním období nevyužil možnost sestavit koalici
demokratických stran; režimy komunistické a nacistické byly zločinné režimy; ČSSD jako
demokratická strana by měla skládat koalice s demokratickými stranami; druhý důvod je nedobrá
správa kraje v minulém volebním období; uvedl důvody celospolečenské; zamyslel se nad důvodem
vzniku této koalice; ČSSD je přirozeným soupeřem Hnutí ANO, měli bychom brát v úvahu, proč byla
snaha udělat koalici s ČSSD a zvolit J. Zimolu hejtmanem; obává se toho, že v zákulisí jsou dohody
Hradu, dohody s A. Babišem a cílem je oslabit ČSSD; přeje si, aby ČSSD byla demokratickou a
proevropskou stranou;
P. Braný – vyjádřil se k vystoupení T. Bouzka (citace verše ze Shakespearových sonetů);
J. Zahradník – jako zastupitel v reakci na P. Braného připomněl volební zisk KSČM; zdůraznil, že
navržený hejtman J. Zimola má podporu A. Babiše;
J. Švec – nepodpoří J. Zimolu do funkce hejtmana Jihočeského kraje;
O. Bastlová – dává návrh na ukončení diskuse;
Hlasování č. 8 o ukončení diskuse:
28/17/9
Návrh byl přijat.
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J. Zahradník – diskuse byla ukončena hlasováním;
M. Kuba – sdělil, že se u hlasování (č.8) přemáčkl; je přesvědčen, že již zazněly názory na obou
stranách; jde o poslední hlas, který koalici pomohl; návrh na zpochybnění hlasování neuplatňuje;
J. Zahradník – diskuse byla ukončena;
T. Bouzek – domnívá se, že se jedná v rozporu s jednacím řádem (čl. 6, odst. 1, písm. e) – i když je
odhlasováno ukončení rozpravy, umožní předsedající vystoupit všem osobám, které se do rozpravy
přihlásily před podáním návrhu na ukončení rozpravy (což byl minimálně I. Moravec);
J. Zahradník – první byla přihlášena O. Bastlová, po ní byl přihlášen I. Moravec a nikdo další již
přihlášený nebyl; platí ukončení diskuse; ve výkladu jednacího řádu – I. Moravec byl přihlášen ještě
dříve, než byla rozprava ukončena; dává slovo I. Moravcovi jako poslednímu v diskusi v bodu Volba
hejtmana; R. Maxová byla přihlášena až po ukončení diskuse;
I. Moravec – podivuje se nad návrhem na ukončení diskuse O. Bastlovou; pokud jsou kladeny obecné
dotazy, není na ně odpovězeno; dotazy k J. Zimolovi – jak se budoucí vedení kraje postaví k podpoře
či nepodpoře fungování Britského centra a jak si představuje další vývoj a fungování Jihočeského
letiště Č. Budějovice, a.s. (letiště jako takového, o které se stará Jihočeský kraj);
J. Zahradník – citace čl. 6 jednacího řádu, odst. 1, písm. e/ říká, že „předsedající zpravidla dá hlasovat
bez rozpravy o ukončení rozpravy, navrhne-li to kterýkoliv člen zastupitelstva; je-li návrh na ukončení
rozpravy přijat, umožní předsedající vystoupit všem osobám, které se do rozpravy přihlásily před
podáním návrhu na ukončení rozpravy“; to takto učinil; zaznamenal, že na obrazovce po přihlášení
O. Bastlové blikalo další jméno; po upozornění T. Bouzkem dal slovo I. Moravcovi; R. Maxové musí
být slovo uděleno jako poslankyni;
R. Maxová – k lepší atmosféře by přispělo, pokud by J. Zimola přednesl pár programových priorit
z koaliční smlouvy; je překvapená reakcí O. Bastlové v souvislosti s návrhem na ukončení diskuse;
bude respektovat ukončení diskuse, ale neví, zda je to dle jednacího řádu;
J. Zahradník – R. Maxová zpochybnila ukončení rozpravy; ukončení diskuse bylo dle jednacího řádu;
uvedl, že na hejtmana JK je navržen jediný kandidát – Jiří Zimola; proběhne veřejné hlasování (dle
vyjádření právního oddělení KÚ je vše v pořádku);
Hlasování č. 9 o návrhu klubu ČSSD - zvolení Jiřího Zimoly hejtmanem Jihočeského kraje:
38/13/3
Usnesení č. 5/2016/ZK-1
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
volí
v souladu s § 35, odst. 2 písm. n) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů,
Mgr. Jiřího Zimolu hejtmanem Jihočeského kraje.
Hejtmanem Jihočeského kraje byl zvolen Mgr. Jiří Zimola, který se současně ujal řízení zasedání.
J. Zimola – poděkoval za projevení důvěry; volby rozhodly o složení jihočeského krajského
zastupitelstva na léta 2016-2020; pokud chceme realizovat přání, očekávání, připomínky občanů
k vývoji Jihočeského kraje, musíme se snažit hledat konkrétní řešení; regionální politika musí být pro
občany srozumitelná; do krajského zastupitelstva se dostalo 7 politických subjektů, mezi třemi z nich
existuje vůle spolupracovat a určovat směr dalšího rozvoje kraje; je zde 55 zastupitelů se stejnou
možností do procesu rozhodování vstupovat a vznášet návrhy řešení; věří, že zastupitelstvo kraje i po
následném zvolení všech orgánů bude zastupitelstvem funkčním;
J. Slíva – požádal o přestávku na poradu klubu do 11,30 hod.;
4. bod programu
Volba náměstků hejtmana
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J. Zimola - na základě koaliční smlouvy byli navrženi čtyři náměstci hejtmana,
Kozlová Lucie (ANO)
Kubík Jan (ANO)
Slíva Jaromír (ČSSD)
Stráská Ivana (ČSSD)
L. Kozlová – krátce se představila (dvouoborové vzdělání v ekonomické oblasti a v oblasti sociální
práce, téměř 20 let pracuje v sociální oblasti jako vysokoškolská pedagožka a jako dobrovolná sociální
pracovnice v Bílém kruhu bezpečí pro pomoc obětem trestných činů);
- představila programové priority za resort sociální a resort školství – snaha o rozvoj sociálních služeb
s akcentací na rozvoj služeb terénní péče, podpora seniorských aktivit, snížení administrativy a
byrokracie u organizací poskytující sociální služby; podpora sítě pointů pro seniory a rodiny jako
styčných bodů; v oblasti školství neproběhla adekvátní optimalizace středoškolského vzdělávání tak,
aby reagovala na potřeby trhu práce; chybí technické obory a doposud na to nikdo nereagoval; prostor
pro podporu klasického učňovského školství, spolupráce s vysokými školami;
- vyjádřila souhlas s nominací;
J. Kubík – krátce se představil (ekonom, technické vzdělání v oboru elektro, 6 let starosta Loučovic)
dále představil hlavní body koaliční smlouvy v oblasti dopravy a dopravní obslužnosti: intenzivní
modernizace a opravy silnic 2. a 3. tř., příprava a zbývající realizace obchvatu měst a obcí na silnicích
2. a 3. tř., zajištění provozu IDS v oblasti Českobudějovicka s případným rozšiřováním do dalších
oblastí Jihočeského kraje, dokončení modernizace Letiště Č. Budějovice v nezbytně nutném rozsahu
a získání licence pro provozování mezinárodního veřejného letiště, hledání strategického partnera,
zpracování variantního řešení koncepce provozu letiště, zajištění nabídkových řízení v linkové osobní
a drážní dopravě; pokračování realizace bezpečnostních opatření na silnicích 2. a 3. tř.; intenzivní
spolupráce s městy a obcemi při přípravě dopravních staveb vč. koordinace a silničních staveb;
podpora výstavby dopravní infrastruktury ve vlastnictví státu prostřednictvím individuálních opatření;
využívání fondu rozvoje dopravní infrastruktury, pomoc s majetkoprávními dispozicemi; koordinace
výstavby přivaděčů apod. zejména pro dostavbu dálnice D3 a D4; podpora výstavby a modernizace
nadregionálních cyklostezek a cyklotras, koordinace uzavírek krajských a státních silnic (i s městy a
obcemi), posílení útvaru zajišťujících přepravu silničních staveb a pomoc obcím s přípravou takových
staveb, zlepšení dopravní dostupnosti v okrajových částí kraje s nejbližším spádovým centrem v dané
části regionu;
- vyjádřil souhlas s nominací;
J. Slíva – souhlasí s nominací; v minulém období působil jako náměstek pro oblast regionálního
rozvoje, čerpání prostředků z evropských fondů, oblast přeshraniční spolupráce, oblast dotací; cílem
je efektivně čerpat dotační a grantové prostředky z fondu EU i z národních zdrojů na základě realizace
projektů, které jsou stanoveny jako prioritní ve strategických dokumentech JK; cílem v oblasti
veřejných zakázek je maximální otevřenost a transparentnost v zadávání veřejných zakázek jak z
pozice JK, tak i organizací zřizovaných krajem; snaha o soulad pravidel pro zadávání zakázek i
malého rozsahu s pravidly uplatňovaných na JK; diskutovaná problematika je oblast letiště – hlavním
cílem je dosáhnout provozování letiště jako veřejného mezinárodního letiště s vnější hranicí a s 24
hod. provozem; snaha o hledání strategického partnera pro provoz; v oblasti regionálních rozvoje je
strategií naplňování koncepčních a strategických dokumentů JK pro oblast regionálního rozvoje
(Program rozvoje kraje na následující programovací období); cílem je přispět k realizaci tezí tohoto
koncepčního dokumentu;
I. Stráská – souhlasí s nominací; představila svoji osobu (působila jako starostka Milevska, od r. 2000
nepřetržitě členkou zastupitelstva a od r. 2008 ve funkci náměstkyně hejtmana JK s kompetencí pro
sociální věci a zdravotnictví); vyjádřila se k vývoji jihočeského zdravotnictví; konstatovala, že bude
zachováno rozvržení a právní forma 8 jihočeských nemocnic; investiční akce v nemocnicích budou
pokračovat; pozornost bude věnována rozšíření urgentních příjmů v jednotlivých nemocnicím; bude
věnována pozornost kultuře umírání v nemocnicích i problematice nedostatku zdravotnického
personálu, palčivý problém je ubývání praktických lékařů – budou hledány motivační nástroje; k
zařízení příspěvkových organizací – strategické rozhodnutí v oblasti Lnářů, spolupráce na vrácení
letecké záchranné služby do Č. Budějovic; oblast zdravotnictví je otázkou úhradové vyhlášky, dobrého
nastavení finančních toků;
Rozprava:
J. Knot – poděkoval za předložené vize jednotlivými navrženými kandidáty; dotaz k J. Slívovi – zda
nedojde k ukončení práce na projektu „chytrého regionu“;
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I. Moravec - dotaz k L. Kozlové – zda má připravené kroky k odstranění napnelismu mezi vedením
Jihočeského kraje a Jihočeskou univerzitou;
M. Kuba – potěšilo ho vystoupení L. Kozlové; k J. Kubíkovi – dotaz k funkci uvolněného člena
dopravního výboru;
L. Kozlová – v reakci na dotaz I. Moravce - na městě došlo k zařazení rozpočtu v rámci finanční
podpory pro Jihočeskou univerzitu ze strany vedení; stejná míra zájmu bude i o další dvě vysoké
školy; je naplánovaná schůzka s rektorem T. Machulou;
T. Bouzek – vyjádřil pohoršení nad průběhem volby hejtmana; je přesvědčen, že podobný způsob
debat je v rozporu se zákonem o obcích i Ústavou ČR; zastupitel má povinnost chodit na
zastupitelstva, ale i právo se vyjadřovat; jednací řád by měl být revidován; dotaz na J. Slívu v
souvislostí s počtem funkcí ve statutárních orgánech, dozorčích radách, počet funkcí i do budoucna;
T. Hajdušek – vyjádřil podporu ODS v otázce zachování právní formy jihočeských nemocnic a jejich
rozvoj;
J. Slíva – k J. Knotovi – koncept Smartregion je důležitý, nepředpokládá ukončení tohoto projektu;
k dotazu T. Bouzka – některé funkce vyplývají z funkce náměstka hejtmana; funkcí bude méně;
P. Klíma – je rád, že jihočeské školství nebude řídit člen KSČM; dotaz k L. Kozlové – zda má
představu o rozumné optimalizaci škol;
L. Kozlová – jedná se o podporu oborů, na které by měly SŠ reagovat v souvislosti s trhem práce;
J. Kubík – k dotazu M. Kuby (funkce uvolněného předsedy dopravního výboru) – dotaz by měl
směrovat ke koaličnímu partnerovi; asistenci A. Kráka potřebovat nebude;
A. Krák – vysvětlil důvody zřízení uvolněného předsedy dopravního výboru; tato funkce byla i v
předchozích volebních obdobích u některých výborů;
F. Konečný – J. Kubík nebyl ve vyjednávacím týmu, na otázku M. Kuby nemohl odpovědět; práce je
tolik, že bude plně vytížen jak náměstek pro dopravu, tak i uvolněný předseda dopravního výboru;
M. Kuba – z vyjádření A. Kráka je zřejmé, že se jedná o klasickou politickou trafiku; jde o politickou
dohodu;
I. Moravec – dotaz na J. Kubíka – zda má představu, kdy by mohly být první výsledky v IDS a zda
došlo k dohodě nebo trvá rozpor se současnou koalicí ve smyslu, že jižní Čechy IDS nepotřebují;
Z. Roithová – dotaz k I. Stráské, zda vedení kraje plánuje změnit rozpočet tak, aby bylo možné
motivovat praktické lékaře, zdravotnický personál; oslovila J. Kubíka, jaký má názor na zpoplatnění
silnic 1. tříd (návrh je v rozporu s expertizami, které má ministerstvo dopravy), na důsledky a jaký plán
bude prosazovat;
R. Maxová – vyjádřila se ke zřízení uvolněného předsedy dopravního výboru; J. Kubík odpověděl
správně; uvolněný předseda výboru bude aktivně konat, pokud by se tak nestalo, bude řešeno v rámci
koalice;
J. Váňa – přimlouvá se za to, aby podrobnější diskuse nad písemným podkladem byla vedena např.
na začátku roku 2017; požádal o podrobnější materiál, kde by byly oblasti představené (cca na
začátku r. 2017); v tomto smyslu žádá o ujištění hejtmanem kraje;
F. Konečný – poděkoval J. Váňovi za jeho návrh; téma zpoplatnění silnic 1. třídy je celostátní téma;
odborná diskuse může probíhat na dopravním výboru; požádal o přistoupení k hlasování;
I. Stráská – k otázce praktických lékařů – situace je neradostná a v některých krajích i kritická;
dostupnost zdravotní péče je v kompetenci zdravotních pojišťoven, kraj má úlohu správního orgánu,
který vykonává výběrová řízení; v minulosti byl zaveden grant, kterým byly podporovány ordinace
praktických lékařů na venkově; bude uvažováno o dalších formách podpory;
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J. Zimola – k J. Váňovi – ujistil, že v rámci jednání se na všechny záležitosti dostane a zastupitelé o
nich budou informováni; IDS bude projednáván v rámci dalších pracovních bodů, jde o jeden z bodů
koaliční smlouvy; připravená IDS v oblasti Českobudějovicka bude realizována od začátku r. 2017 a
bude snaha aktualizací dopravního konceptu zjistit, na kolik je možné ekonomický možné přistoupit
k dalším oblastem (Táborsko); odborný posudek kraj má; pokud bude zaveden IDS v jižních Čechách,
bude muset být počítáno s vynaložením mnohasetmilionůkorun navíc;
J. Váňa – ve svém předchozím vystoupení měl na mysli komplexnější materiál, který by se zabýval
celkovým pohledem na rozvoj kraje a jeho správu v jednotlivých souvislostech; materiál, který by řešil
programové prohlášení, kterým bude kraj řízen;
J. Zimola – v rámci aktualizaci Plánu rozvoje kraje (PRK) je možné otevřít a vést diskusi i s důrazem
na jednotlivé oblasti; nabízí debatu nad PRK případně nad jeho aktualizací, změnou priorit;
- ukončil diskusi;
J. Zimola – konstatuje, že byly přijaty 4 návrhy na pozici náměstků (bez dalších návrhů); přistoupil
k hlasování;
Hlasování č. 10 o zvolení Lucie Kozlové náměstkyní hejtmana Jihočeského kraje:
33/5/16
Návrh byl přijat.
L. Kozlová byla zvolena náměstkyní hejtmana Jihočeského kraje.
Hlasování č. 11 o zvolení Jana Kubíka náměstkem hejtmana Jihočeského kraje:
32/13/9
Návrh byl přijat.
J. Kubík byl zvolen náměstkem hejtmana Jihočeského kraje.
Hlasování č. 11 o zvolení Jaromíra Slívy náměstkem hejtmana Jihočeského kraje:
37/12/5
Návrh byl přijat.
J. Slíva byl zvolen náměstkem hejtmana Jihočeského kraje.
Hlasování č. 12 o zvolení Ivany Stráské náměstkyní hejtmana Jihočeského kraje:
39/13/2
Návrh byl přijat.
I. Stráská byla zvolena náměstkyní hejtmana Jihočeského kraje.
Usnesení č. 6/2016/ZK-1:
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
volí
v souladu s § 35, odst. 2 písm. n) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů,
Doc., Ing. Lucii Kozlovou, Ph.D. náměstkyní hejtmana Jihočeského kraje,
Ing. Jana Kubíka
náměstkem hejtmana Jihočeského kraje,
Ing. Jaromíra Slívu, MBA
náměstkem hejtmana Jihočeského kraje,
Mgr. Ivanu Stráskou
náměstkyní hejtmana Jihočeského kraje.
5. bod programu
Volba dalších uvolněných členů rady kraje
J. Zimola – na základě koaličních jednání jsou do funkce uvolněných členů rady kraje nominováni:
Pavel Hroch, Jaromír Novák.
Pavel Hroch – představil svou osobu (14 let starosta obce Kovářov, má rád přírodu, venkov a sport);
sdělil priority v oblasti venkova, životního prostředí a kultury (zachování zelené Šumavy, přispět
zákonodárnou iniciativou k zachování rozvoje a podpory celé Šumavy, podpora obcí do 3 tis. obyvatel
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při výstavbě a rekonstrukci vodovodů, kanalizací, čistíren odpadních vod; revitalizace Orlické
přehrady, aktualizace Plánu odpadového hospodářství, vytvoření koncepce o nakládání s podzemními
a povrchovými vodami; řešení problému Otáčivého hlediště v Č. Krumlově - v případě výstavby
hlediště ponechat v zámecké zahradě a přednostně na stejném místě; podpora menších spolků na
venkově i ve městech; podpora smysluplného zřizování zábavních center a vodních světů pro rodiny s
dětmi; podpora turistických destinací a jednotného stylu při vytváření nabídky formou celoročních
krajských projektů, podpora mládežnického, výkonnostního a vrcholového sportu; priorita v oblasti
podpory venkova a místních akčních skupin; podpora Programu obnovy venkova, hospodářsky
slabých oblastí; důležitým bodem je i finanční podpora pro opravy místních komunikací v obcích do 3
tis. obyvatel; podpora úsilí obcí o zachování a rozvoj mateřských a základních škol a dostupné
základní vzdělání, zvýšené finanční podpory se dočkají i jednotky dobrovolných hasičů; zachování
základních služeb na venkově (pošta); revize grantové politiky Jihočeského kraje (od r. 2018);
- vyjádřil souhlas nominací;
J. Novák – v krátkosti představil svou osobu (18 let pracoval ve školství, 15 let jako místostarosta
nebo starosta města, 5 let jako neuvolněný a poté jako uvolnění člen rady kraje, v gesci měl financi a
majetek); dále uvedl oblast financí a majetku; je pro vytváření finančních rezerv a s těmi pracovat;
vytvořená rezerva umožňuje sanovat i některé potřeby, které jsou nad rámec příjmů a reagovat na
určité příležitosti; je pro konsolidaci majetku;
- vyjádřil souhlas s nominací;
Rozprava:
I. Moravec – k vystoupení P. Hrocha - nechápe používání slovního spojení nejoptimálnější a
nejideálnější; předpokládá, že P. Hroch hovořil o práci na 4 roky; 1. dotaz: jak si za 4 roky představuje
zelenou Šumavu; 2. dotaz: nepochopil změny na zpracovaném Plánu odpadového hospodářství
Jihočeského kraje, když v únoru 2016 vyšla závazná část v obecně závazné vyhlášce JK; 3. dotaz:
zda bude navrhovat, aby se kraj více podílet na chodu Jihočeského divadla; zda má P. Hroch plán na
vícezdrojové financování Jihočeského divadla;
T. Bouzek – připojil se k připomínce I. Moravce v souvislosti k slovnímu spojení „nejideálnější“ u
vystoupení P. Hrocha;
P. Braný – zopakoval 1,5 mld. Kč ve fondu rezerv a předpokládá, že z hospodaření letošního roku
bude dalších 500 mil. Kč; ocenil u J. Nováka, že své funkci věnoval čas a po zvolení předal funkci
starosty; k P. Hrochovi – můžeme být rádi, že vyjádřil svůj optimismus; dotaz, zda bude pokračovat i
v určité pozornosti 12 organizacím v oblasti kultury; tyto instituce jsou určitou formou, jak můžeme
přispívat ke kvalitě života jihočeských občanů; zda bude držet kontinuitu nebo bude mít další projekty;
F. Konečný – směrem k I. Moravcovi uvedl, že by zde mělo být zachováno určité decorum; není
pravda, že to co P. Hroch přednesl, je práce na 4 roky; vytvářejí se zde plány dlouhodobé;
J. Váňa – k P. Branému (zůstatky finančních prostředků na účtech JK); obrovské zůstatky jsou
výsledek práce celého kraje v negativním slova smyslu; kraj nedokázal proinvestovat prostředky, které
měl naplánované v rozpočtu; každoročně byly odkládány stamilióny do fondu rezerv a rozvoje (je
kritikem tohoto počínání); dotaz, co nové vedení kraje udělá pro to, abychom nebyly svědky stejných
postupů; obává se toho, abychom při schvalování závěrečného účtu za r. 2017 nebyli ve stejné situaci
(neproinvestování všech prostředků, které byly v plánu);
P. Hroch – k I. Moravcovi - zelená Šumava by měla zůstat jako určitý úkaz přírody; k Plánu
odpadového hospodářství – musíme pružně reagovat na určitou změnu legislativy; k Jihočeskému
divadlu (zda má být městské nebo krajské) – je předmětem diskuse v rámci koaliční dohody; k P.
Branému – problematikou se zabývat bude, bude shánět veškeré podklady, aby mohl navrhovat
optimální řešení;
J. Zahradník – sleduje historii v hospodaření kraje – 1,5 mld. Kč neinvestovaných prostředků na účtu
kraje je negativní věc; existuje zpoždění v čerpání evropských fondů; je znepokojen, jak se jižní Čechy
připravují na závěr programového období 2014-2020, které dospělo časově do své poloviny; z
hlediska čerpání je vyčerpáno minimum prostředků; dotaz, jak se kraj bude ucházet o čerpání
evropských prostředků z hlediska regionální dimenze evropských programů;
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J. Zimola – všichni zastupitelé budou seznámeni s dalším vývojem v koalici; v následných pracovních
jednáních se dostaneme na otázku rezervy, na výběrová řízení, která znemožňují realizovat akce;
ukončil diskusi;
- bez dalších návrhů, bude hlasováno o vyslovených návrzích;
Hlasování č. 14 o zvolení Pavla Hrocha uvolněným členem rady kraje:
38/12/4
Návrh byl přijat.
P. Hroch byl zvolen uvolněným členem rady kraje.
Hlasování č. 15 o zvolení Jaromíra Nováka uvolněným členem rady kraje:
37/14/3
Návrh byl přijat.
J. Novák byl zvolen uvolněným členem rady kraje.
Usnesení č. 7/2016/ZK-1:
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
volí
v souladu s § 35, odst. 2 písm. n) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů,
Pavla Hrocha
Mgr. Jaromíra Nováka
uvolněnými členy Rady Jihočeského kraje.
6. bod programu
Volba neuvolněných členů rady kraje
J. Zimola - voleni budou 4 neuvolnění členové rady kraje, proběhne volba veřejným hlasováním;
konstatuje, že jsou navrženi: Miroslav Joch (ČSSD), Petr Kalina (ANO 2011), František Konečný
(ANO 2011), Petr Novák (ANO 2011);
M. Joch – vyslovil souhlas s nominací;
P. Kalina – vyslovil souhlas s nominací; v krátkosti představil svoji osobu (jihočeský rodák, dlouholetý
místostarosta obce Dobev, rád by se věnoval rozvoji venkova a spolupráci venkova a města);
F. Konečný – vyslovil souhlas s nominací; v krátkosti představil svoji osobu (začínal na učňovské
škole, poté SPŠ stavební Č. Budějovice, stavební fakulta ČVUT v Praze, Karlova Univerzita, doktorát
na Českém vysokém učení technickém v Praze, pracoval 7 let na JE Temelín, 5 let jako vedoucí
Stavebního úřadu Č. Budějovice, 5 let učil na Vysoké škole technické a ekonomické jako odborný
asistent i jako prorektor pro praxi, 2 roky působí jako náměstek primátora Č. Budějovic pro dopravu,
územní rozvoj a architekturu; jako radní by rád provázal problematiku dopravy města a kraje);
P. Novák – vyslovil souhlas s nominací; v krátkosti představil svoji osobu (pochází z Tábora, kde
působí jako neuvolněný člen rady města, povolání v oblasti zdravotnictví);
- bez dalších návrhů;
Hlasování č. 16 o zvolení Miroslava Jocha neuvolněným členem rady kraje:
37/7/10
Návrh byl přijat.
M. Joch byl zvolen neuvolněným členem rady kraje.
Hlasování č. 17 o zvolení Petra Kaliny neuvolněným členem rady kraje:
32/10/12
Návrh byl přijat.
P. Kalina byl zvolen neuvolněným členem rady kraje.
Hlasování č. 18 o zvolení Františka Konečného neuvolněným členem rady kraje:
33/9/12
Návrh byl přijat.
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F. Konečný byl zvolen neuvolněným členem rady kraje.
Hlasování č. 19 o zvolení Petra Nováka neuvolněným členem rady kraje:
31/8/15
Návrh byl přijat.
P. Novák byl zvolen neuvolněným členem rady kraje.
Usnesení č. 8/2016/ZK-1:
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
volí
v souladu s § 35, odst. 2 písm. n) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů,
Ing. Miroslava Jocha
Ing. Petra Kalinu
Ing. František Konečného, Ph.D.
Petra Nováka
neuvolněnými členy Rady Jihočeského kraje.
Vyhlášena přestávka do 13,45 hod.
J. Švec – omluvil J. Knota z další části zasedání zastupitelstva kraje z důvodu jednání zastupitelstva
města v Písku.
7. bod programu
Určení náměstka hejtmana, který zastupuje hejtmana v době nepřítomnosti, nebo v době, kdy
hejtman nevykonává funkci
J. Zimola - za koalici navrhl, aby tuto funkci zastávala L. Kozlová;
L. Kozlová – s kandidaturou souhlasí;
Bez rozpravy



Hlasování č. 20 o zvolení Lucie Kozlové náměstkyní hejtmana, která zastupuje hejtmana v době
jeho nepřítomnosti:
34/0/19
Usnesení č. 9/2016/ZK-1:
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
určuje
v souladu s § 64 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, Doc. Ing. Lucii
Kozlovou, Ph.D., náměstkyní hejtmana, která zastupuje hejtmana v době jeho nepřítomnosti, nebo
v době, kdy hejtman nevykonává funkci.
8. bod programu
Stanovení data uvolnění členů rady kraje
J. Zimola - navrhuje, aby členové zastupitelstva kraje byli uvolněni pro výkon funkce ode dne 3. 11.
2016;


Bez rozpravy

Hlasování č. 21 o návrhu na usnesení:
46/0/7
Usnesení č. 10/2016/ZK-1:
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
stanovuje
v souladu s § 35, odst. 2 písm. o) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, že
hejtman, náměstkové hejtmana a další uvolnění členové rady kraje jsou pro své funkce uvolněni ode
dne 3. 11. 2016.
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9. bod programu
Vymezení oblastí svěřených k zabezpečování konkrétních úkolů hejtmanovi kraje, náměstkům
hejtmana a dalším členům rady
J. Zimola uvedl návrh textu usnesení (zároveň bylo promítnuto na tabuli);


Bez rozpravy

Hlasování č. 22 o vymezení oblastí svěřených hejtmanovi a zvoleným členům Rady
Jihočeského kraje:
32/1/20
Usnesení č. 11/2016/ZK-1:
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
svěřuje
pro volební období 2016 – 2020 členům Rady Jihočeského kraje zabezpečování úkolů v těchto
oblastech:
1. Mgr. Jiřímu Zimolovi, hejtmanovi kraje, zabezpečování úkolů v oblastech:
- zastupování a reprezentace kraje
- krizové řízení a obnova území
- zahraniční vztahy, zahraniční spolupráce, kancelář Brusel
- vnější vztahy, poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., vyřizování stížností na činnost
samosprávy
- tiskové oddělení
- cestovní ruch, přírodní a kulturní atraktivity, marketing kraje
- přeshraniční spolupráce v rámci svěřené kompetence;
2. Doc. Ing. Lucii Kozlové, Ph.D., náměstkyni hejtmana, zabezpečování úkolů v oblastech:
- sociální věci, komunitní plánování sociálních služeb
- národnostní menšiny
- školství
- řešení otázek zaměstnanosti
- podpora zájmové činnosti mládeže a sportu
- celoživotní vzdělávání
- přeshraniční spolupráce v rámci svěřené kompetence;
3. Mgr. Ivaně Stráské, náměstkyni hejtmana, zabezpečování úkolů v oblastech:
- zdravotnictví
- nemocnice
- LPS a ZZS
- přeshraniční spolupráce v rámci svěřené kompetence;
4. Ing. Jaromíru Slívovi, MBA, náměstkovi hejtmana, zabezpečování úkolů v oblastech:
- investice kraje, koordinace a realizace velkých projektů kraje
- příprava všech krajských projektů před podáním žádostí o granty a příspěvky z jiných než
krajských zdrojů
- správa a administrace krajských projektů, projektů příspěvkových organizací a projektů krajem
zakládaných obchodních společností
- správa matice příslibů
- veřejné zakázky
- administrace grantů a příspěvků pro cizí subjekty vč. administrace grantů EU
- řízení záležitostí ROP popř. nástupnického programu EU
- rozvoj služeb e-governmentu a IT (kooperace se ředitelem KÚ)
- podpora vědy, výzkumu a vývoje, agenda VTP a JAIP
- podpora konkurenceschopnosti jihočeských podniků a podnikatelů
- přeshraniční spolupráce v rámci svěřené kompetence;
5. Ing. Janu Kubíkovi, náměstkovi hejtmana, zabezpečování úkolů v oblastech:
- územní plánování (jen samosprávné úkony)
- doprava a dopravní obslužnost (JIKORD)
- správa komunikací
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- přeshraniční spolupráce v rámci svěřené kompetence;
6. Pavlu Hrochovi, uvolněnému členu rady, zabezpečování úkolů v oblastech:
- životní prostředí, zemědělství, lesnictví, rybářství, myslivost
- problematika jihočeského venkova
- agenda MAS
- podpora hospodářsky slabých oblastí
- dotace kraje vč. POV
- kultura a kulturní dědictví
- památková péče
- řízení zřizovaných organizací v rezortu
- přeshraniční spolupráce v rámci svěřené kompetence;
7. Mgr. Jaromíru Novákovi, uvolněnému členu rady, zabezpečování úkolů v oblastech:
- finance a ekonomika
- majetek kraje
- přeshraniční spolupráce v rámci svěřené kompetence.
10. bod programu
Zřízení výborů Zastupitelstva Jihočeského kraje
J. Zimola – je navrženo zřízení 6 výborů, z toho 3 jsou zřízené ze zákona (finanční, kontrolní, výbor
pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost), jako další pracovní výbory je navrženo zřídit: výbor pro
podporu hospodářského rozvoje, dopravní výbor a výbor pro venkov, zemědělství a životní prostředí;
koalice navrhuje, aby finanční a kontrolní výbor pracoval v počtu 11 členů a zbývající výbory v počtu
13 členů; na tabuli bylo promítnuto, čím by se měly jednotlivé výbory zabývat;
Rozprava:
J. Švec – k výborům nezřízených ze zákona – toto by se mělo rozhodnout až na příštím zasedání
zastupitelstva kraje; zastupitelé neměli možnost se s materiálem dopředu seznámit;
J. Zimola – vysvětlil, že je vycházeno ze zvyklostí z minulých období; kdy na ustavujícím jednání byla
snaha zřídit i tyto pracovní výbory; kontinuálně probíhají některé projekty a bylo by dobré, aby se k
tomu výbor vyjádřil a bylo by dobré navolit předsedy výborů, kteří by připravili tým; koalice se nebrání
tomu, aby při příštím jednání mohly být některé body vyňaty, doplněny, změněny; přimlouvá se za
zřízení výborů, najmenovat předsedy; na příštím jednání mohou být úkoly výborů doplněny dle
diskuse členy těchto výborů;
Hlasování č. 23 o zřízení výborů Zastupitelstva Jihočeského kraje:
52/0/1
Usnesení č. 12/2016/ZK-1:
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
I. zřizuje
pro volební období zastupitelstva kraje 2016 – 2020 tyto výbory:
1. Finanční výbor
2. Kontrolní výbor
3. Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
a dále jako iniciativní a kontrolní orgány zastupitelstva kraje tyto výbory
4. Výbor pro podporu hospodářského rozvoje
5. Dopravní výbor
6. Výbor pro venkov, zemědělství a životní prostředí
II. stanovuje
počet členů výborů takto:
1. Finančního výboru na 11,
2. Kontrolního výboru na 11,
3. Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost na 13,
4. Výboru pro podporu hospodářského rozvoje na 13,
5. Dopravního výboru na 13,
6. Výbor pro venkov, zemědělství a životní prostředí na 13;
III. pověřuje
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výbory těmito úkoly:
A. povinně zřizované výbory Zastupitelstva Jihočeského kraje
1. Finanční výbor - úkoly vycházejí z § 78 odst. 4 a zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění
pozdějších předpisů:
a) provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky kraje,
b) provádí kontrolu hospodaření právnických osob a zařízení založených nebo zřízených krajem,
nebo které na kraje byly převedeny,
c) provádí kontrolu využití dotací poskytnutých krajem z jeho prostředků obcím; za tímto účelem je
výbor oprávněn požadovat od obcí příslušné podklady a obce jsou povinny poskytnout výboru
požadovanou součinnost,
d) plní další úkoly ve finanční oblasti, kterými jej pověří zastupitelstvo kraje.
2. Kontrolní výbor - úkoly vycházejí z § 78 odst. 5 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění
pozdějších předpisů:
a) kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady kraje,
b) kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a krajským úřadem na úseku
samostatné působnosti,
c) plní další kontrolní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo kraje.
3. Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost - úkoly vycházejí z § 78 odst. 6 zákona č. 129/2000
Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů:
a) v návaznosti na demografický vývoj a vývoj zaměstnanosti posuzuje a vyjadřuje se k síti škol a
školských zařízení, studijních a učebních oborů a k jejich změnám v působnosti kraje,
b) předkládá návrhy na zkvalitnění péče poskytované školami a školskými zařízeními, popřípadě
předškolními zařízeními, které kraj zřizuje,
c) vyjadřuje se k záměrům na poskytování dotací v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu,
d) projednává zprávy o výsledcích výchovně vzdělávací činnosti škol, školských zařízení a
předškolních zařízení, které kraj zřizuje,
e) plní další úkoly v oblasti výchovy a vzdělávání, kterými jej pověří zastupitelstvo.
B. Rámcové úkoly nepovinně zřizovaných výborů Zastupitelstva Jihočeského kraje
4. Výbor pro podporu hospodářského rozvoje
a) vyjadřuje se ke strategickým a koncepčním dokumentům kraje v oblasti rozvoje kraje,
hospodářství, zaměstnanosti, vědy, výzkumu a inovací,
b) ve spolupráci se vzdělávacími institucemi napomáhá vzniku, rozšiřování vědeckovýzkumné
infrastruktury,
c) vyjadřuje se ke grantové politice kraje včetně Programu obnovy venkova,
d) vyjadřuje se k problematice záležitostí EU a přeshraniční spolupráce,
e) vyjadřuje se k investiční činnosti kraje jako prorůstových opatření,
f) spolupracuje s institucemi zapojenými do podpory podnikání na území kraje (komory, veřejná
správa, úřady práce apod.) při řešení problémů v této oblasti,
g) spolupracuje zejména se zaměstnavateli a institucemi zapojenými do podpory lidských zdrojů a
zaměstnanosti na území kraje (komory, veřejná správa, úřady práce, pakty zaměstnanosti,
odbory, apod.) při řešení problémů v oblasti lidských zdrojů a zaměstnanosti, napomáhá vzniku
nových pracovních míst, zejména pro absolventy škol,
h) zaměřuje se na podporu spolupráce vzdělávacích institucí se zaměstnavateli,
i) plní další úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo kraje.
5. Dopravní výbor
Výbor zastupitelstva kraje projednává a přijímá stanoviska pro rozhodnutí zastupitelstva kraje
zejména v oblastech:
a) koncepční a investiční činnosti na dopravní infrastruktuře ve vlastnictví státu v kraji (R4, D3,
obchvaty obcí, 4. železniční koridor apod.),
b) investiční přípravy a realizace staveb na dopravní infrastruktuře ve vlastnictví kraje (silnice II. a
III. třídy a letiště České Budějovice) a to včetně přípravy a vyhodnocení koncepčních materiálů
kraje,
c) spolupráce s přípravou a zajištěním závazků veřejné služby v oblasti dopravní obslužnosti na
území kraje (linková osobní a drážní doprava),
d) plní další úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo kraje.
6. Výbor pro venkov, zemědělství a životní prostředí
a) vyjadřuje se k dotační a grantové politice Jihočeského kraje, zejména v oblastech životního
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prostředí, zemědělství, lesnictví, rybářství, myslivosti a vodního hospodářství, a v těchto věcech
předkládá zastupitelstvu kraje doporučení,
b) vyjadřuje se ke koncepčním a rozvojovým dokumentům zejména pro oblasti vodního
hospodářství, ochrany přírody a krajiny a ekologické výchovy, osvěty a vzdělávání a v těchto
věcech předkládá zastupitelstvu kraje doporučení,
c) vyjadřuje se ke koncepčním a rozvojovým dokumentům odpadového hospodářství a v této věci
předkládá zastupitelstvu kraje doporučení,
d) vyjadřuje se k návrhům obecně závazných vyhlášek vydávaných krajem v samostatné
působnosti,
e) plní další úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo kraje.
11. bod programu
Volba předsedů výborů
J. Zimola – na základě koaliční dohody budou koaliční strany podporovat, aby se předsedou
Finančního výboru stal zástupce Hnutí ANO 2011, předsedou Kontrolního výboru zástupce KSČM,
předsedou Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost zástupce hnutí Jihočeši 2012, předsedou
Výboru pro podporu hospodářského rozvoje zástupce ODS, předsedou Dopravního výboru zástupce
ČSSD a předsedou Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí zástupce ANO;
- vyzval zastupitele k podávání návrhů na předsedu Finančního výboru;
Rozprava:
M. Kuba – dotaz, zda se bavíme o všech předsedech výborů, kteří budou neuvolnění;
J. Zimola – všichni předsedové 5 výborů budou neuvolnění a bude navrhováno, aby předseda
dopravního výboru byl pro výkon funkce uvolněn;
J. Svoboda – Hnutí ANO navrhuje za předsedu Finančního výboru Petra Kalinu;
Bez dalších návrhů.
P. Kalina – nominací přijímá;
Hlasování č 24 návrhu P. Kaliny na předsedu Finančního výboru:
34/0/19
Návrh byl přijat.
J. Zimola – vyzval zastupitele k podávání návrhů na předsedu Kontrolního výboru;
V. Kučera – klub KSČM navrhuje L. Dvořáka;
Bez dalších návrhů.
L. Dvořák – souhlasí s nominací.
Hlasování č. 25 o návrhu L. Dvořáka na předsedu Kontrolního výboru:
38/3/12
Návrh byl přijat.
J. Zimola – vyzval zastupitele k podávání návrhů na předsedu Výboru pro výchovu, vzdělávání a
zaměstnanost;
P. Hroch – klub Jihočeši 2012 navrhuje P. Pavla;
P. Pavel – souhlasí s nominací;
Bez dalších návrhů.
Hlasování č. 26 o návrhu P. Pavla na předsedu Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost:
38/4/11
Návrh byl přijat.
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J. Zimola – vyzval zastupitele k podávání návrhů na předsedu Výboru pro podporu hospodářského
rozvoje:
J. Zahradník – klub ODS navrhuje za předsedu uvedeného výboru M. Kubu;
M. Kuba – souhlasí s nominací;
Bez dalších návrhů.
Hlasování č. 27 o návrhu M. Kuby na předsedu Výboru pro podporu hospodářského rozvoje:
38/1/14
Návrh byl přijat.
J. Zimola – vyzval zastupitele k podávání návrhů na předsedu Výboru pro venkov, zemědělství a
životní prostředí;
J. Svoboda – klub ANO navrhuje R. Kubíčka;
R. Kubíček – s nominací souhlasí;
Bez dalších návrhů.
Hlasování č. 28 o návrhu R. Kubíčka na předsedu Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí;
32/0/21
Návrh byl přijat.
J. Zimola – vyzval zastupitele k podávání návrhů na předsedu Dopravního výboru;
J. Slíva – klub ČSSD navrhuje za předsedu A. Kráka;
A. Krák – nominaci přijímá;
Bez dalších návrhů.
Hlasování č. 29 o návrhu A. Kráka na předsedu Dopravního výboru:
39/1/13
Návrh byl přijat.
J. Zimola navrhuje doplnění usnesení v bodu II. „ZJK uvolňuje pro výkon funkce předsedu Dopravního
výboru A. Kráka ke dni 3. 11. 2016“;
Rozprava:
M. Kuba – je přesvědčen, že zřízená funkce uvolněného předsedy dopravního výboru jsou vyhozené
prostředky, které by mohly být využity např. pro Nadační fond jihočeské naděje (snaha sehnat
prostředky pro sociálně slabé děti);
- pokud se A. Krák rozhodne vykonávat funkci v rámci svého volného času, jsou členové správního
fondu (M. Kuba a J. Zahradník) připraveni z Nadačního fondu přispět 100 tis. Kč ročně k částce
A. Kráka a rozdělit je dětským domovům; nechává na zvážení, kam chtějí prostředky z kraje směřovat;
T. Bouzek – bude hlasovat proti uvolněné funkci předsedy výboru, uvolněná funkce je trafikou;
T. Hajdušek – bude hlasovat proti tomu, aby předseda dopravního výboru byl pro svoji funkci uvolněn
(jde o politickou trafiku a rozhazování prostředků);
J. Zimola – v reakci na vznesené připomínky ujistil T. Hajduška, že problematika dopravy je
v Jihočeském kraji širší; na krajské úrovni je agenda velmi pestrá a překračuje volební období a je
třeba v ní pokračovat; úkoly by měly být kontinuálně plněny (záležitosti provozního souboru Šumava,
výběrová řízení na autobusové dopravce pro příští desetileté období, modernizace komunikací
prostřednictví SFDI; ubezpečil, až J. Kubík bude schopen celou agendu pojmout; je možné, že A. Krák
bude funkci vykonávat jako neuvolněný předseda výboru;
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T. Hajdušek – oceňuje vysvětlení, které důvody vedou ke zřízení uvolněné funkce Dopravního výboru;
výsledky budou bedlivě sledovány;
M. Kuba – jde o politický obchod s určitým důvodem; věcné zdůvodnění J. Zimolou bylo zbytečné;
mohla by být zřízena i funkce např. pro P. Hrocha, který je zde nový;
- zazněl zde konkrétní návrh, pokud bude A. Krák ochoten pracovat ve svém volném čase (jde o
nabídku, kterou by mohli zastupitelé zvážit při hlasování);
J. Zimola – P. Hroch je jiná situace, byl v uplynulých 4 letech zastupitelem a agendu bedlivě sledoval;
Hlasování č. 30 o návrhu na uvolnění A. Kráka pro výkon funkce předsedy dopravního výboru:
31/12/9
Usnesení č. 13/2016/ZK-1:
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
I. volí
1. Ing. Petra Kalinu
předsedou Finančního výboru
2. JUDr. Luboše Dvořáka
předsedou Kontrolního výboru
3. Ing. Pavla Pavla
předsedou Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
4. MUDr. Martina Kubu
předsedou Výboru pro podporu hospodářského rozvoje
5. Ing. Romana Kubíčka, Ph.D.
předsedou Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí
6. Mgr. Bc. Antonína Kráka
předsedou Dopravního výboru
II. uvolňuje
Mgr. Bc. Antonína Kráka pro výkon funkce předsedy Dopravního výboru ode dne 3. 11. 2016.
12. bod programu
Rozhodnutí o poskytování odměn a paušálních náhrad neuvolněným členům zastupitelstva
kraje
J. Zimola – přednesl návrh na usnesení;
Rozprava:
J. Zahradník – navrhuje zařadit bod 12 Rozhodnutí o poskytování odměn na program, domnívá se, že
při čtení programu v úvodu zasedání v bodu Program ustavující zasedání zastupitelstva kraje uvedený
bod nepřečetl (v připravených podkladech uvedený bod napsaný neměl);
J. Zimola – domnívá se, že v rámci pozvánky byl bod 12 zařazen;
F. Konečný – doporučuje doplnění bodu 12 dodatečně odhlasovat;
J. Zimola – navrhuje technické hlasování o zařazení bodu 12;
Hlasování č. 31 o zařazení bodu Rozhodnutí o poskytování odměn a paušálních náhrad neuvolněným
členům zastupitelstva kraje;
47/0/5
Návrh byl přijat.
Hlasování č. 32 o návrhu na usnesení:
51/0/1
Usnesení č. 14/2016/ZK-1
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
schvaluje
1. poskytování měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva kraje ode dne 3. 11. 2016 ve výši
dle stávající úpravy, tj. dle usnesení č. 5/2014/ZK-9 ze dne 27. 2. 2014,
2. poskytování měsíčních paušálních náhrad jízdních výdajů a paušálních náhrad ostatních výdajů
neuvolněným členům zastupitelstva ode dne 3. 11. 2016 dle stávající úpravy.
13. bod programu
Diskuse
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J. Zimola – informoval, že příští jednání ZJK bude svoláno na 15. prosince 2016; oznámil, že na tomto
jednání bude předložen Harmonogram zasedání ZJK na r. 2017; požádal, aby jednacím dnem pro
zasedání zastupitelstva kraje byly čtvrtky; dále požádal jednotlivé kluby, aby do konce měsíce
písemně sdělily předsedy jednotlivých klubů (sděleno od klubu ANO a ČSSD) a zároveň požádal
zástupce jednotlivých stran o schůzku v užším kruhu k seznámení s nabídkou koaličních stran na
zastoupení v pracovních orgánech zastupitelstva, případně dozorčích radách (do konce listopadu);
- zastupitelé by měli využívat elektronické formy předávání materiálů;
- dále upozornil členy ZK na záležitost střetu zájmů; je třeba vyrovnat se s neslučitelností funkcí podle
§ 5 zákona č. 130/2008 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů. Funkce člena zastupitelstva kraje je
neslučitelná:
a) s funkcí vykonávanou na ministerstvu, jiném ústředním orgánu státní správy nebo na orgánu státní
správy s celostátní působností, obsazovanou volbou, jmenováním nebo ustanovováním,
b) s funkcí vykonávanou zaměstnancem kraje, zařazeným do krajského úřadu, zaměstnancem obce,
zařazeným do obecního úřadu, nebo zaměstnancem jiného než ústředního orgánu státní správy,
nejde-li o orgán s celostátní působností, jsou-li tyto funkce obsazovány volbou, jmenováním nebo
ustanovováním,
c) s funkcí statutárního zástupce právnické osoby zřízené nebo založené krajem, anebo v níž má kraj
majetkovou účast.
Funkce člena zastupitelstva kraje je neslučitelná podle odstavce 2 písm. b) jen tehdy, vykonává-li
zaměstnanec příslušnou funkci na orgánu, jehož územní působnost se alespoň zčásti kryje s územní
působností tohoto kraje.
Podle §48 zákona: V případě neslučitelnosti funkcí podle § 5 odst. 2, která nastane okamžikem
zvolení členem zastupitelstva kraje, nevysloví příslušné zastupitelstvo kraje zánik mandátu na
ustavujícím zasedání, ale umožní takto zvolenému členu zastupitelstva kraje, aby do 3 dnů po
ustavujícím zasedání učinil právní úkon směřující k odstoupení z funkce, která je důvodem
neslučitelnosti, nebo ke skončení pracovního poměru, který je důvodem neslučitelnosti. Pokud člen
zastupitelstva kraje nepředloží do 3 měsíců po ustavujícím zasedání příslušnému zastupitelstvu kraje
doklad o tom, že důvod neslučitelnosti funkcí pominul, postupuje zastupitelstvo kraje podle odstavce
3.
J. Váňa – dotaz, zda se ZK budou konat od 10 hod.; s odůvodněním apeluje na častější svolání
zasedání zastupitelstva s menším počtem bodů;
J. Zimola – bude zváženo;
P. Braný – oznámil, že předsedou klubu KSČM byl zvolen V. Kučera;
J. Zimola – žádá o písemné dodání předsedů klubů;
J. Zahradník – předsedou klubu ODS byl zvolen M. Kuba;
I. Moravec – předsedou klubu koalice PRO Jižní Čechy bude J. Švec; žádá o možnost zpřístupnění
materiálů rady kraje pro řadové členy zastupitelstva;
J. Fišer – předsedou klubu Jihočeši 2012 byl zvolen P. Pavel;
T. Bouzek – dotaz, zda je nutné sdělovat i místopředsedy politických klubů; přimlouvá se za to, co řekl
I. Moravec (zpřístupnění znění bodů, které jdou do rady kraje);
J. Zimola – co se týká programu rady kraje, nemá s tím problém; pokud budou místopředsedové klubů
sděleni, bude to brát v potaz;
Do diskuse přihlášeni občané kraje F. Kozelka a J. Sámek;
F. Kozelka – konstatuje, že v Jihočeském kraji dochází k okrádání lidí v domovech důchodů na
falešné doklady; L. Kozlová by měla zjednat nápravu; dále hovořil o státních zástupcích, policii a
chování pana hejtmana; připomněl setkání prezidenta ČR a občanů ve Strakonicích; je přesvědčen,
že pokud by byly přímé volby, tak by se J. Zimola hejtmanem nestal;
J. Sámek – pokud zastupitel na jasně položenou otázku neodpoví (platnost nepodepsaných
dokumentů založených do spisu, dle kterých jednaly další úřady), tak nedodržuje zákony ČR a
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podepsal slib s vědomím, že zákony dodržovat nebude, tudíž přestal být zastupitelem; žádá, aby bylo
uloženo Kontrolnímu výboru celou tuto věc prošetřit s podmínkou, že předsedou výboru nemůže být L.
Dvořák; chce, aby o těchto věcech rozhodovali lidé, kteří toto nemohli ovlivňovat; trvá na dodržování
zákonů; očekává od všech zastupitelů odpověď, a pokud nebude kladná, vyvodí závěry, že zde
zastupitelé nemají co dělat; trvá na tom, že způsobené škody budou patřičně zaplacené;
Zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje bylo ukončeno v 14,56 hodin.
Přílohy zápisu:
1. Výpis usnesení z 1. zasedání zastupitelstva kraje
2. Pozvánka
3. Prezenční listina
Zapsala: Radmila Mrázková
V Českých Budějovicích dne 7. 11. 2016

Ověřovatelé zápisu:

RSDr. Petr Braný

……………………………

RNDr. Jan Zahradník

……………………………

Mgr. Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje

……………………………
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