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H E J T M A N  

 
 
 
 

V souladu s § 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění 
 
 

s v o l á v á m 
 
 

26. zasedání Zastupitelstva Jiho českého kraje 
 

na úterý 13. zá ří 2011 od 10:00 hodin. 
 
 
Zasedání se koná ve velkém zasedacím sále (2. podlaží, č. dv. 2.008) Krajského 

úřadu Jihočeského kraje, ul. U Zimního stadionu 1952/2,  
České Budějovice. 

 
 
 
 

                                                                                    Mgr. Jiří Zimola, v.r. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha: 
Návrh programu 26. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 
 

 
 
 

                                                                                                                                   datum: 31. 8. 2011 
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Návrh programu 26. zasedání Zastupitelstva Jiho českého kraje 
dne 13. září 2011 

 

 
1. Zahájení 
2. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje za období od 11. 6. do 16. 8. 2011  
3. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje  
4. Informace o jednání Rady Asociace krajů ČR  
5. Dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Jihočeská centrála cestovního 

ruchu  
6. Příspěvek pro vítěze soutěže Cena hejtmana Jihočeského kraje v rámci krajského kola 

soutěže Vesnice roku 2011  
7. Návrh volby přísedícího krajského soudu  
8. Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje - vydání  
9. Udělení výjimky z pravidel grantového programu Podpora tvorby územně plánovací 

dokumentace obcí - výzva pro rok 2011 
10. Grantový program Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - výběr projektů  
11. Studie „Vazby mezi prevencí povodňových rizik a cestovním ruchem“  
12. Studie „Analýza příležitostí a rizik splavnění Vltavy v Jižních Čechách“  
13. Převod hodnoty technického zhodnocení nemovitostí k hospodaření školám a školským 

zařízením Jihočeského kraje  
14. Stanovisko Jihočeského kraje k projektům do 17. výzvy ROP NUTS II JZ  
15. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje  
16. Návrh správce ORJ 20 na přesunutí projektů z Matice projektů do Zásobníku projektů 2007 - 

2013  
17. Grantové projekty doporučené k financování ve 4. výzvě v 1. Prioritní ose v rámci Globálních 

grantů Jihočeského kraje v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost  
18. Realizace projektů technické pomoci v rámci Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost 
19. Příspěvkový program Jihočeského kraje „Poskytování příspěvku na financování úroků z 

úvěru pro předfinancování projektů cizích subjektů spolufinancovaných z evropských 
dotačních titulů“ - výzva pro rok 2011  

20. Žádost společnosti ZEFA Volary s.r.o. o změnu názvu projektu reg. č. 38-01-011, rok 2011  
21. Vyhlášení Grantového programu Jihočeského kraje Podpora programu dopravy dětí na 

dětská dopravní hřiště ve školním roce 2011/2012, 1. výzva pro rok 2011  
22. Zrušení usnesení č. 65/2010/ZK-13 a nové schválení realizace projektu „Centrální budova 

Nemocnice Prachatice, a. s. – snížení energetické náročnosti“ včetně kofinancování a 
financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje  

23. Přijetí daru od města Jindřichův Hradec do majetku společnosti Nemocnice Jindřichův 
Hradec, a.s.  

24. Rozšíření činností vykonávaných Nemocnicí Písek, a.s. v obecném hospodářském zájmu  
25. Grantový program „Podpora vzdělávání lékařů v nemocnicích se sídlem v Jihočeském kraji - 

2. výzva“ - výběr projektů  
26. Grantový program Podpora minimální sítě protidrogových služeb na území Jihočeského 

kraje, rozvoj služeb, 2. výzva pro rok 2011 – výběr projektů  
27. Závěrečná zpráva o plnění Koncepce oddělení prevence a humanitních činností za rok 2010  
28. Dodatek ke Zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky  
29. Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací zřizovaných Jihočeským krajem v 

sociální oblasti  
30. Dodatky zřizovacích listin škol a školských zařízení  
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31. Příspěvky na reprezentaci Jihočeského kraje  
32. Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2012- návrh  
33. Poskytnutí finančních příspěvků obcím a městysi za umístění v krajském kole soutěže 

Vesnice roku 2011  
34. Revokace usnesení č. 31/2011/ZK-20 ve věci pozastavení výstavby 2. etapy VTP  
35. Kofinancování projektu „Jak zvýšit zájem středoškolských studentů o matematiku – výměna 

zkušeností a hledání nových cest“ z rozpočtu Jihočeského kraje  
36. Změna termínu uznatelnosti nákladů - Kulturní a informační centrum Kaplice  
37. Žádost IKS Třeboň o změnu využití příspěvku na jiný projekt  
38. Dodatek č. 9 ke zřizovací listině organizace Prachatické muzeum  
39. Dodatek č. 11 ke zřizovací listině organizace Muzeum středního Pootaví Strakonice  
40. Dodatek č. 11 ke zřizovací listině organizace ZOO Ohrada Hluboká nad Vltavou  
41. Dodatek č. 12 ke zřizovací listině organizace Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích  
42. Příspěvky na hospodaření v lesích - 4. část žádostí k projednání 
43. Poskytnutí příspěvku na kofinancování vymezených staveb k zahájení v roce 2011 v rámci 

dotačního programu MZe „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací“ 2. část  
44. Prodloužení termínu pro závěrečné vyúčtování akce - obec Radošovice  
45. Rozpočtové změny 24/11  
46. Plnění rozpočtu Jihočeského kraje za 1. pololetí 2011  
47. Vybrané akce grantové politiky Jihočeského kraje - II. kolo v roce 2011  
48. Žádosti o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně  
Majetkové dispozice 
49. Majetkové dispozice v rámci stavby „Přeložka silnic II/157 a II/156 v Českých Budějovicích - 

1. etapa, část 1.2“  
50. Předání staveb k hospodaření Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje  
51. Majetkoprávní vypořádání nemovitostí  
52. Záměr majetkoprávního vypořádání nemovitostí  
53. Záměr směny pozemků v k. ú. Měšice u Tábora  
54. Záměr prodeje pozemku p. č. 1534/12 v k. ú. Třeboň  
55. Prodej nepotřebných nemovitostí v k. ú. Dobrá Voda u Horní Stropnice  
56. Prodej nemovitostí v k. ú. Volyně městu Volyně  
57. Prodej areálu bývalé lesnické školy ve Vimperku  
58. Koupě pozemku p.č. 435/5 v k.ú. Protivín  
59. Koupě pozemku v k. ú. Libníč  
60. Likvidace ČOV v k.ú. Pístina  
61. Tvrz Žumberk - vypořádání nemovitostí v okolí bašty  
62. Vzdání se předkupního práva k části pozemku p.č. 636/8 v k.ú. Vodňany  
63. Záštity členů Rady Jihočeského kraje  
64. Různé, diskuze 
65. Závěr 
 

 
 

 


