
 
 

 

M G R .  J I Ř Í  Z I M O L A  

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76  České Budějovice, telefon: 386 720 493, fax: 386 354 967 
e-mail: hejtman@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.cz 

 
Stránka 1 

 

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 
 
 

23. zasedání Zastupitelstva Jiho českého kraje 
 

na úterý 31. kv ětna 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 23. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 
 

 
 
 

                                                                                                                                   datum: 18. 5. 2011 
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Návrh programu 23. zasedání Zastupitelstva Jiho českého kraje 
dne 31. kv ětna 2011  

 

1. Zahájení 
2. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje za období od 25. 3. do 10. 5. 2011  
3. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje  
4. Zpráva o vyřizování podnětů, dotazů a připomínek členů zastupitelstva kraje  
5. Informace o jednání Rady Asociace krajů ČR  
6. Grantový program na podporu jednotek SDH obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2011 

- výběr projektů   
7. Návrh jmenování zástupce Jihočeského kraje na valnou hromadu společnosti RERA a.s.  
8. Návrh jmenování zástupce Jihočeského kraje na valnou hromadu společnosti Jihočeské 

letiště České Budějovice a.s. 
9. Návrh na odvolání PhDr. Jana Stráského z funkce odborného poradce PS ZK pro 

problematiku Šumavy  
10. Memorandum o obchodně hospodářské, vědeckotechnické a kulturní spolupráci mezi 

vedením Moskevské oblasti Ruské federace a Jihočeským krajem  
11. Odstoupení od kupní smlouvy se spol. R.A.B. spol. s r.o.  
12. Jmenování náhradníka Výběrové komise Zprostředkujícího subjektu Jihočeského kraje pro 

výběr projektů předložených v rámci 2. výzvy globálního grantu č. CZ.1.07/3.2.08 v oblasti 
podpory 3.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost  

13. Návrh rozhodnutí o námitkách a vypořádání připomínek k návrhu ZÚR Jihočeského kraje  
14. Částečná změna upřesňujícího pokynu k zadání ÚPVÚC Jihočeského kraje  
15. Grantový program Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - výběr projektů  
16. Udělení výjimky z pravidel grantového programu Podpora tvorby územně plánovací 

dokumentace obcí - výzva pro rok 2008  
17. Prodloužení termínu pro podání žádostí do budoucích dotačních titulů z grantových 

programů vyhlášených v rámci AP PRK v letech 2007 - 2009  
18. Grantový program Úcta k předkům - vyhodnocení žádostí 
19. Grantový program Jihočeského kraje Zavádění nových technologií a obnova vybavení 

konzervatoře a základních uměleckých škol hudebními nástroji, 1. výzva pro rok 2011 - 
výběr projektů  

20. Grantový program Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č.108/2006 sb., o sociálních 
službách, 1. výzva pro rok 2011 - schválení projektů  

21. Grantový program Jihočeského kraje Podpora zřízení bezpečnostních prvků na pozemních 
komunikacích, 1. výzva pro rok 2011 - výběr projektů  

22. Grantový program Jihočeského kraje Podpora činnosti tělovýchovných jednot, 1. výzva pro 
rok 2011 - výběr projektů  

23. Grantový program Zlepšení veřejného osvětlení v obcích, 1. výzva pro rok 2011 - výběr 
projektů  

24. Grantový program Podpora přímého prodeje jihočeských zemědělských a potravinářských 
produktů, 1. výzva pro rok 2011 - výběr projektů  

25. Grantový program Jihočeského kraje Rozvoj infrastruktury podporující zážitkovou turistiku, 
1. výzva pro rok 2011 - výběr projektů  

26. Zvýšení základního kapitálu akciové společnosti Nemocnice Dačice, a.s.  
27. Zvýšení základního kapitálu akciové společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.  
28. Zvýšení základního kapitálu akciové společnosti Nemocnice Písek, a.s.  
29. Zvýšení základního kapitálu akciové společnosti Nemocnice Prachatice, a.s.  
30. Zvýšení základního kapitálu akciové společnosti Nemocnice Strakonice, a.s.  
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31. Vyrovnávací platba za závazek veřejné služby na rok 2011 společnosti Nemocnice České 
Budějovice, a.s.  

32. Vyrovnávací platba za závazek veřejné služby na rok 2011 společnosti Nemocnice Český 
Krumlov, a.s.  

33. Vyrovnávací platba za závazek veřejné služby na rok 2011 společnosti Nemocnice Dačice, 
a.s.  

34. Vyrovnávací platba za závazek veřejné služby na rok 2011 společnosti Nemocnice 
Jindřichův Hradec, a.s.  

35. Vyrovnávací platba za závazek veřejné služby na rok 2011 společnosti Nemocnice Písek, 
a.s.  

36. Vyrovnávací platba za závazek veřejné služby na rok 2011 společnosti Nemocnice 
Prachatice, a.s.  

37. Vyrovnávací platba za závazek veřejné služby na rok 2011 společnosti Nemocnice 
Strakonice, a.s.  

38. Vyrovnávací platba za závazek veřejné služby na rok 2011 společnosti Nemocnice Tábor, 
a.s.  

39. Realizace projektu „Přístrojové vybavení - IC Nemocnice Písek, a. s.“ a jeho 
předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje  

40. Realizace projektu „Krajský standardizovaný projekt ZZS Jihočeského kraje“, jeho 
kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje  

41. Strategie rozvoje školství Jihočeského kraje  
42. Žádost o změnu procentuální výše spolufinancování projektu  
43. Účast na Hrách V. zimní olympiády dětí a mládeže ČR v roce 2012 v Moravskoslezském 

kraji  
44. Dodatky zřizovacích listin škol a školských zařízení  
45. Grantový program Nemovité kulturní památky 2011 - výběr projektů  
46. Grantový program Zvýšené náklady obnovy památkově chráněných staveb 2011 - výběr 

projektů  
47. Grantový program Movité kulturní dědictví 2011 - výběr projektů  
48. Grantový program Obnova drobné sakrální architektury v krajině 2011 - výběr projektů  
49. Grantový program Předprojektová příprava obnovy kulturních památek 2011 - výběr projektů  
50. Projednání jmenovitých podpor ve veřejném zájmu kraje pro Jihočeskou agenturu pro 

podporu inovačního podnikání o.p.s. na rok 2011  
51. Prodloužení termínu pro závěrečné vyúčtování - obec Horosedly  
52. Dohoda o spolupráci mezi Jihočeským krajem a sdružením Krasec, o.s. - krajská síť 

environmentálních center v jižních Čechách   
53. Příspěvky na hospodaření v lesích - 2. část žádostí k projednání  
54. Grantový program na podporu činnosti útulků pro zvířata - výběr projektů  
55. Rozpočtové změny 14/11  
56. Plnění rozpočtu Jihočeského kraje za 1. čtvrtletí roku 2011  
57. Žádosti o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně  
Majetkové dispozice 
58. Předání staveb k hospodaření Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje 
59. Majetkoprávní vypořádání nemovitostí  
60. Záměr majetkoprávního vypořádání nemovitostí  
61. Záměr prodeje areálu bývalé lesnické školy ve Vimperku  
62. Prodej nemovitosti a zřízení věcného břemene v k.ú. Měšice u Tábora  
63. Prodej nepotřebných nemovitostí v k. ú. České Budějovice 3  
64. Výkup spoluvlastnického podílu pozemků potřebných pro zabezpečení provozu letiště 

České Budějovice  
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65. Výkup částí pozemků v území vzletových rovin letiště České Budějovice 
66. III. etapa odstraňování nepotřebných staveb v areálu Jihočeského letiště České Budějovice  
67. Přijetí daru pozemku a záměr darování pozemku v k.ú. Homole  
68. Návrh na darování dokumentace pro územní rozhodnutí „Protipovodňová opatření 

Rožmberk“ Povodí Vltavy, s. p.  
69. Koupě pozemku pro Domov Libnič a Centrum sociálních služeb Empatie  
70. Schválení omezujících podmínek bezúplatného převodu pozemku v k. ú. Vimperk  
71. Různé, diskuze 
72. Závěr 
 
 
 
 
 

 
 


