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Návrh programu 30. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 
dne 27. března 2012 

 
1. Zahájení 
2. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje za období od 21. 1. do 12. 3. 2012  
3. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje   
4. Rozdělení investiční a neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných 

hasičů obcí pro rok 2012 
5. Žádost obce Kunžak o stanovisko - splnění podmínky GP na podporu výstavby a 

obnovy vodohospodářské infrastruktury 2008  
6. Informace o schválených změnách evropských projektů k 29. 2. 2012 – dle 

usnesení č. 395/2008/ZK ze dne 16. 9. 2008  
7. Grantové projekty doporučené k financování v 1. výzvě druhých globálních grantů 

Jihočeského kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost  

8. Realizace projektu „Muzeum koněspřežky – prostor pro společnou historii, setkání 
a vzdělávání“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského 
kraje  

9. Realizace projektu „Green Jobs“ a jeho kofinancování a předfinancování z 
rozpočtu Jihočeského kraje   

10. Kofinancování projektu „Poznej svého souseda“ z rozpočtu Jihočeského kraje  
11. Projednání jmenovitých podpor ve veřejném zájmu kraje pro Jihočeskou agenturu 

pro podporu inovačního podnikání o.p.s. na rok 2012  
12. Dotační program Jihočeského kraje pro poskytování příspěvků na přehlídky a 

soutěže v roce 2012  
13. Dotační program Jihočeského kraje pro poskytnutí příspěvků v oblasti kultury v 

roce 2012  
14. Cena hejtmana Jihočeského kraje za zachování a rozvoj lidových tradic - výběr 

laureátů, změna statutu  
15. Příspěvek na podporu reprezentace Jihočeského kraje - Ženský pěvecký sbor 

Záviš prostřednictvím Města Hluboká nad Vltavou  
16. Dodatek č. 8 ke zřizovací listině organizace Jihočeská vědecká knihovna v 

Českých Budějovicích  
17. Dodatek č. 14 ke zřizovací listině organizace Jihočeské muzeum v Českých 

Budějovicích  
18. Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací zřizovaných 

Jihočeským krajem v sociální oblasti  
19. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Jihočeským krajem 

v oblasti zdravotnictví za rok 2011 a rozdělení výsledku hospodaření do 
peněžních fondů  

20. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Jihočeským krajem 
v sociální oblasti za rok 2011  

21. Závěrečná zpráva o plnění Koncepce oddělení prevence a humanitních činností 
za rok 2011  

22. Informace o plnění Darovací smlouvy uzavřené se společností Ledax o.p.s.  
23. Vyhlášení příspěvkového programu „Podpora sociálních služeb“ pro rok 2012  
24. Specifikace realizace projektu Podpora sociálních služeb II.  
25. Program prevence kriminality Jihočeského kraje pro rok 2012 - Krajský projekt 

prevence kriminality  
26. Grantový program Podpora minimální sítě protidrogových služeb na území 

Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2012 – výběr projektů  
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27. Návrh Grantového programu Podpora sociálního začleňování osob ohrožených 
sociálním vyloučením na území Jihočeského kraje, 1. výzva v roce 2012  

28. Vyhlášení Grantového programu Podpora vzdělávání lékařů v nemocnicích se 
sídlem v Jihočeském kraji pro rok 2012  

29. Realizace projektu „Snížení energetické náročnosti Nemocnice Dačice, a. s.“, 
jeho kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského 
kraje  

30. Realizace projektu „Snížení energetické náročnosti a ekologizace energetického 
zdroje v nemocnici Prachatice“, jeho kofinancování a financování nezpůsobilých 
výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje  

31. Schválení realizace projektu „Přeložka silnice II/409 Planá nad Lužnicí“ a jeho 
kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje  

32. Schválení realizace projektu „Modernizace komunikací II. a III. třídy“ a jeho 
kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje  

33. Program zvýhodněných regionálních úvěrů pro malé podnikatele a obce v 
Jihočeském kraji  

34. Grantový program Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - výběr 
projektů  

35. Grantový program Podpora tvorby územně analytických podkladů obcí s 
rozšířenou působností - výběr projektů   

36. Grantový program Rozvoj venkova a krajiny - výběr projektů  
37. Grantový program na podporu činnosti útulků pro zvířata rok 2012- výběr projektů  
38. Příspěvky na hospodaření v lesích - 1. část žádostí k projednání  
39. Zpráva o průběhu mimořádné valné hromady společnosti Jihočeské letiště České 

Budějovice a.s.  
40. Rozpis rozpočtu přímých výdajů škol a školských zařízení zřizovaných krajem a 

obcemi Jihočeského kraje pro rok 2012 
41. Dodatky zřizovacích listin škol a školských zařízení  
42. Rozpočtové změny 7/12  
43. Plnění rozpočtu Jihočeského kraje za rok 2011  
44. Vybrané akce grantové politiky Jihočeského kraje v roce 2012  
45. Žádost o znovuposkytnutí neinvestičního příspěvku Regionálnímu sdružení 

Šumava  
46. Jmenovitá podpora ve veřejném zájmu kraje pro Jihočeskou hospodářskou 

komoru na rok 2012  
47. Žádosti o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně - březen 

2012  
Majetkové dispozice 
48. Předání staveb k hospodaření Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje  
49. Majetkoprávní vypořádání nemovitostí  
50. Záměr majetkoprávního vypořádání nemovitostí  
51. Záměr darování pozemků s ČOV městu Lišov  
52. Záměr směny pozemků v k. ú. Měšice u Tábora  
53. Směna pozemků v k. ú. Měšice u Tábora  
54. Prodej části pozemku v Táboře  
55. Revokace usnesení č. 269/2011/ZK-24 - prodej nepotřebných nemovitostí v k. ú. 

Nová Ves u Čížové a záměr prodeje nepotřebných nemovitostí v k. ú. Nová Ves u 
Čížové  

56. Záštity členů Rady Jihočeského kraje  
57. Různé, diskuze 
58. Závěr 
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