ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
Příloha zápisu

Výpis usnesení z 5. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 27. 4. 2017
Program:
1. Odvolání členů Rady Jihočeského kraje
Usnesení 131/2017/ZK-5
2. Odvolání předsedy dopravního výboru uvolněného pro výkon funkce
Usnesení 132/2017/ZK-5
3. Odstoupení hejtmana a volba hejtmana Jihočeského kraje
Usnesení 133/2017/ZK-5
4. Volba náměstků hejtmana
Usnesení 134/2017/ZK-5
5. Určení náměstka hejtmana, který zastupuje hejtmana v době nepřítomnosti, nebo v době, kdy hejtman
nevykonává funkci
Usnesení 135/2017/ZK-5
6. Volba dalších uvolněných členů rady
Usnesení 136/2017/ZK-5
7. Volba neuvolněných členů rady
Usnesení 137/2017/ZK-5
8. Stanovení data uvolnění členů rady kraje
Usnesení 138/2017/ZK-5
9. Vymezení oblastí svěřených k zabezpečování konkrétních úkolů hejtmanovi kraje, náměstkům hejtmana
a dalším členům rady
Usnesení 139/2017/ZK-5
10. Poskytnutí odměny uvolněným členům zastupitelstva podle § 50 odst. 5 zákona o krajích
Usnesení 140/2017/ZK-5
11. Personální změna v představenstvech obchodních společností založených Jihočeským krajem v oblasti
zdravotnictví
Usnesení 141/2017/ZK-5

*****
K bodu: Odvolání členů Rady Jihočeského kraje
Usnesení č. 131/2017/ZK-5
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
odvolává
v souladu s § 35, odst. 2, písm. n) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů,
z funkce člena Rady Jihočeského kraje:
Náměstky hejtmana:
doc. Ing. Lucii Kozlovou, Ph.D.
Ing. Jana Kubíka
Ing. Jaromíra Slívu, MBA
Mgr. Ivanu Stráskou
Členy rady uvolněné pro výkon funkce:
Pavla Hrocha
Mgr. Jaromíra Nováka
Členy rady neuvolněné pro výkon funkce:
Ing. Miroslava Jocha
Ing. Petra Kalinu
Ing. Františka Konečného, MBA
Ing. Marcelu Vlčkovou
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K bodu: Odvolání předsedy dopravního výboru uvolněného pro výkon funkce
Usnesení č. 132/2017/ZK-5
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
odvolává
v souladu s § 35, odst. 2, písm. p) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů,
Mgr. Bc. Antonína Kráka z funkce předsedy dopravního výboru uvolněného pro výkon funkce.
K bodu: Odstoupení hejtmana a volba hejtmana Jihočeského kraje
Usnesení č. 133/2017/ZK-5
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
volí
v souladu s § 35, odst. 2 písm. n) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů,
Mgr. Ivanu Stráskou hejtmankou Jihočeského kraje.
K bodu: Volba náměstků hejtmana
Usnesení č. 134/2017/ZK-5
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
volí
v souladu s § 35, odst. 2 písm. n) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů,
náměstkem hejtmanky Jihočeského kraje:
Mgr. Zdeňka Dvořáka
Pavla Hrocha
JUDr. Josefa Knota, MBA
Mgr. Jaromíra Nováka.
K bodu: Určení náměstka hejtmana, který zastupuje hejtmana v době nepřítomnosti, nebo v době, kdy
hejtman nevykonává funkci
Usnesení č. 135/2017/ZK-5
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
určuje
v souladu s § 64 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, JUDr. Josefa Knota, MBA,
náměstkem hejtmanky, který zastupuje hejtmanku v době její nepřítomnosti, nebo v době, kdy hejtmanka
nevykonává funkci.
K bodu: Volba dalších uvolněných členů rady
Usnesení č. 136/2017/ZK-5
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
volí
v souladu s § 35, odst. 2 písm. n) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů,
Mgr. Bc. Antonína Kráka
Bc. Jiřího Švece
uvolněnými členy Rady Jihočeského kraje.
K bodu: Volba neuvolněných členů rady
Usnesení č. 137/2017/ZK-5
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
volí
v souladu s § 35, odst. 2 písm. n) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů,
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Ing. Miroslava Jocha
Ing. Ivo Moravce
Ing. Pavla Pavla
Mgr. Pavla Talíře
neuvolněnými členy Rady Jihočeského kraje.
K bodu: Stanovení data uvolnění členů rady kraje
Usnesení č. 138/2017/ZK-5
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
stanovuje
v souladu s § 35, odst. 2 písm. o) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, že
hejtmanka, náměstkové hejtmanky a další uvolnění členové rady kraje jsou pro své funkce uvolněni
ode dne 28. 4. 2017.
K bodu: Vymezení oblastí svěřených k zabezpečování konkrétních úkolů hejtmanovi kraje, náměstkům
hejtmana a dalším členům rady
Usnesení č. 139/2017/ZK-5
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
svěřuje
členům Rady Jihočeského kraje zabezpečování úkolů v těchto oblastech:
Mgr. Ivaně Stráské, hejtmance kraje
- zastupování a reprezentace kraje
- zdravotnictví
- nemocnice
- LPS a ZZS
- krizové řízení a obnova území
- zahraniční vztahy, zahraniční spolupráce,
- 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
JUDr. Josefu Knotovi, MBA, prvnímu náměstkovi
- 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
- podpora vědy, výzkumu a vývoje, agenda VTP a JAIP
- podpora konkurenceschopnosti jihočeských podniků a podnikatelů
- podpora hospodářsky slabých oblastí
- územní plánování (jen samosprávné úkony)
- přeshraniční spolupráce v rámci svěřené kompetence
Pavlu Hrochovi, náměstkovi
- životní prostředí, zemědělství, lesnictví, rybářství, myslivost
- problematika jihočeského venkova
- agenda MAS
- dotace kraje vč. POV
- kultura a kulturní dědictví
- památková péče
- řízení zřizovaných organizací v rezortu
- přeshraniční spolupráce v rámci svěřené kompetence
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Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi
- 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
Mgr. Jaromíru Novákovi, náměstkovi
- finance a ekonomika
- majetek kraje
- přeshraniční spolupráce v rámci svěřené kompetence
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, uvolněnému členovi rady
- veřejné zakázky
- správa matice příslibů
- 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)
- přeshraniční spolupráce v rámci svěřené kompetence
Bc. Jiřímu Švecovi, uvolněnému členovi rady
- doprava a dopravní obslužnost
- správa komunikací
- přeshraniční spolupráce v rámci svěřené kompetence
K bodu: Poskytnutí odměny uvolněným členům zastupitelstva podle § 50 odst. 5 zákona o krajích
Usnesení č. 140/2017/ZK-5
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
rozhoduje
o poskytování měsíční odměny ode dne vzdání se funkce nebo odvolání z funkce, tj. od 27. 4. 2017,
v souladu s § 50, odst. 5 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, po dobu tří
měsíců, těmto členům zastupitelstva:
doc. Ing. Lucii Kozlové, Ph.D.
Ing. Janu Kubíkovi
Ing. Jaromíru Slívovi, MBA
Mgr. Jiřímu Zimolovi.
K bodu: Personální změna v představenstvech obchodních společností založených Jihočeským krajem v
oblasti zdravotnictví
Usnesení č. 141/2017/ZK-5
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
rezignaci Ing. Martina Bláhy, MBA, na funkci člena představenstva obchodní společnosti Jihočeské
nemocnice, a.s., IČO 26093804, ke dni 27. 4. 2017;
II. navrhuje
1. MUDr. Zuzanu Roithovou, MBA, zástupcem kraje do představenstva obchodní společnosti Jihočeské
nemocnice, a.s., IČO 26093804, s účinností ke dni 28. 4. 2017,
2. radě kraje vykonávající působnost valné hromady obchodních společností Jihočeské nemocnice, a.s.,
IČO 26093804, Nemocnice České Budějovice, a.s., IČO 26068877, Nemocnice Český Krumlov, a.s., IČO
26095149, Nemocnice Dačice, a.s., IČO 28113195, Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., IČO 26095157,
Nemocnice Písek, a.s., IČO 26095190, Nemocnice Prachatice, a.s., IČO 26095165, Nemocnice Strakonice,
a.s., IČO 26095181, Nemocnice Tábor, a.s., IČO 26095203, odvolat Petra Nováka z funkce člena
představenstva těchto obchodních společností, s účinností ke dni 27. 4. 2017,
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3. radě kraje vykonávající působnost valné hromady obchodních společností Nemocnice České Budějovice,
a.s., IČO 26068877, Nemocnice Český Krumlov, a.s., IČO 26095149, Nemocnice Dačice, a.s., IČO
28113195, Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., IČO 26095157, Nemocnice Písek, a.s., IČO 26095190,
Nemocnice Prachatice, a.s., IČO 26095165, Nemocnice Strakonice, a.s., IČO 26095181, Nemocnice Tábor,
a.s., IČO 26095203, odvolat Ing. Martina Bláhu, MBA, z funkce člena představenstva těchto obchodních
společností, s účinností ke dni 30. 6. 2017;
III. doporučuje
radě kraje vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Jihočeské nemocnice, a.s., IČO
26093804, zvolit členem představenstva této obchodní společnosti zástupce kraje MUDr. Zuzanu Roithovou,
MBA, s účinností ke dni 28. 4. 2017;
IV. ukládá
Mgr. Ivaně Stráské, hejtmance kraje, předložit návrh dle části II. tohoto usnesení radě kraje vykonávající
působnost valné hromady obchodních společností Jihočeské nemocnice, a.s., IČO 26093804, Nemocnice
České Budějovice, a.s., IČO 26068877, Nemocnice Český Krumlov, a.s., IČO 26095149, Nemocnice
Dačice, a.s., IČO 28113195, Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., IČO 26095157, Nemocnice Písek, a.s.,
IČO 26095190, Nemocnice Prachatice, a.s., IČO 26095165, Nemocnice Strakonice, a.s., IČO 26095181,
Nemocnice Tábor, a.s., IČO 26095203, k projednání.
T: na nejbližším jednání

RSDr. Petr Braný

…………………………………

Petr Eliáš

………………………………….

Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka Jihočeského kraje

………………………………….
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