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ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE 

VÝPIS USNESENÍ 

25. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 23.03.2023 
 

 
K bodu: Krajský investiční fond - výběr projektů 2023 a žádosti o změny projektů předchozích období 
 
 

Usnesení č. 55/2023/ZK-25 
 

Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
1. protokol z jednání hodnotící komise při výběru projektů 1. výzvy v roce 2023 k podpoře z Krajského 

investičního fondu, dle přílohy č. 1 návrhu č. 72/ZK/23, 
2. žádost obce Benešov nad Černou, Kubova Huť a města Vimperk o změnu podílu dotace Krajského 

investičního fondu na celkovém rozpočtu projektu, 
3. oznámení obce Vacov o zpětném odpočtu DPH a tím změně podílu dotace Krajského investičního 

fondu na celkovém rozpočtu akce, 
4. zdůvodnění města Kaplice a obce Tučapy pozdního předání závěrečné zprávy k vyúčtování dotace 

poskytnuté z Krajského investičního fondu; 
II. schvaluje 
1. poskytnutí individuálních dotací z Krajského investičního fondu, 1. výzva v roce 2023, v celkové výši 

230 000 000 Kč dle přílohy č. 2 návrhu č. 72/ZK/23, 
2. změnu podílu dotace Krajského investičního fondu na celkových nákladech na projekt „Stavební úpravy 

domu čp. 86 v Benešově nad Černou“, příjemce dotace obec Benešov nad Černou, a to na 49,74 %, 
3. změnu podílu dotace Krajského investičního fondu na celkových nákladech na projekt „Obec Kubova Huť 

– intenzifikace ČOV“, příjemce dotace obec Kubova Huť, a to na 27,93 %, 
4. změnu podílu dotace Krajského investičního fondu na celkových nákladech na projekt „Vimperk, 

revitalizace veřejného prostranství před zimním stadionem“, příjemce dotace město Vimperk, a to 
na 39,29 %, 

5. změnu podílu dotace Krajského investičního fondu na celkových nákladech na projekt „Revitalizace 
náměstí ve Vacově II. etapa“, příjemce dotace obec Vacov, a to na 33,62 %; 

III. ukládá 
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části 
II. usnesení. 
T: 31. 12. 2023 
 
 

         
         MUDr. Martin Kuba 
         hejtman kraje 
 
 
 

 


