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ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE 

VÝPIS USNESENÍ                                                                          Příloha zápisu 

Výpis usnesení z ustavujícího (1.) Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 3.11.2016 
 
 
Program: 
 

1. Volba ověřovatelů zápisu 
Usnesení 1/2016/ZK-1 

2. Volba členů návrhové a volební komise 
Usnesení 2/2016/ZK-1 

3. Projednání programu ustavujícího zasedání zastupitelstva kraje 
Usnesení 3/2016/ZK-1 

4. Stanovení počtu členů rady kraje uvolněných pro výkon funkce a stanovení počtu náměstků hejtmana 
Usnesení 4/2016/ZK-1 

5. Volba hejtmana Jihočeského kraje 
Usnesení 5/2016/ZK-1 

6. Volba náměstků hejtmana 
Usnesení 6/2016/ZK-1 

7. Volba dalších uvolněných členů rady kraje 
Usnesení 7/2016/ZK-1 

8. Volba neuvolněných členů rady kraje 
Usnesení 8/2016/ZK-1 

9. Určení náměstka hejtmana, který zastupuje hejtmana v době nepřítomnosti, nebo v době, kdy hejtman 
nevykonává funkci 

Usnesení 9/2016/ZK-1 
10. Stanovení data uvolnění členů rady kraje 

Usnesení 10/2016/ZK-1 
11. Vymezení oblastí svěřených k zabezpečování konkrétních úkolů hejtmanovi kraje, náměstkům hejtmana 

a dalším členům rady 
Usnesení 11/2016/ZK-1 

12. Zřízení výborů Zastupitelstva Jihočeského kraje 
Usnesení 12/2016/ZK-1 

13. Volba předsedů výborů 
Usnesení 13/2016/ZK-1 

14. Rozhodnutí o poskytování odměn a paušálních náhrad neuvolněným členům zastupitelstva 
Usnesení 14/2016/ZK-1 

***** 
 
K bodu: Volba ověřovatelů zápisu 
 

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. 
 

 
K bodu: Volba členů návrhové a volební komise 
 

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 
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Pavla Souhradu 
Mgr. Pavla Talíře 
členy návrhové a volební komise ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva Jihočeského kraje 
konaného dne 3. 11. 2016. 
 

 
K bodu: Projednání programu ustavujícího zasedání zastupitelstva kraje 
 

Usnesení č. 3/2016/ZK-1 

Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
schvaluje 
program ustavujícího (1.) zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 3. 11. 2016.  
 

 
K bodu: Stanovení počtu členů rady kraje uvolněných pro výkon funkce a stanovení počtu náměstků 
hejtmana 
 

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. 
 

 
K bodu: Volba hejtmana Jihočeského kraje 
 

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. 
 

 
K bodu: Volba náměstků hejtmana 
 

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. 
 

 
K bodu: Volba dalších uvolněných členů 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. 
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K bodu: Volba neuvolněných členů 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. 
 

 
K bodu: Určení náměstka hejtmana, který zastupuje hejtmana v době nepřítomnosti, nebo v době, kdy 
hejtman nevykonává funkci 
 
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. 
 

 
K bodu: Stanovení data uvolnění členů rady kraje 
 
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. 
 
 
K bodu: Vymezení oblastí svěřených k zabezpečování konkrétních úkolů hejtmanovi kraje, náměstkům 
hejtmana a dalším členům rady 
 

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., 1. 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; 
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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 
   - 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. 
 
 
K bodu: Zřízení výborů Zastupitelstva Jihočeského kraje 
 

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, 
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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 
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.  
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   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 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. 
 

 
K bodu: Volba předsedů výborů 
 

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. 
 

 
K bodu: Rozhodnutí o poskytování odměn a paušálních náhrad neuvolněným členům zastupitelstva 
 

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. 
 
 
 
Ověřovatelé: 
 
 
RSDr. Petr Braný      ……………………………… 
 
 
 
RNDr. Jan Zahradník      ……………………………… 
 
 
 
Mgr. Jiří Zimola 
Hejtman Jihočeského kraje     ……………………………… 


