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Návrh programu 28. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 

dne 20. prosince 2011 
 

1. Zahájení 
2. Informace o zániku mandátu člena zastupitelstva  
3. Slib nového člena zastupitelstva kraje 
4. Odměny a paušály nového člena zastupitelstva kraje  
5. Volba člena rady kraje  
6. Určení náměstka hejtmana, který zastupuje hejtmana v době jeho nepřítomnosti  
7. Volba člena Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad  
8. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje za období od 19. 10. do 1. 12. 2011  
9. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje  
10. Informace o jednání Rady Asociace krajů ČR  
11. Stanovení náhrady ušlého výdělku zastupitele pro rok 2012  
12. Poskytnutí finančního příspěvku Krajskému ředitelství policie Jihočeského kraje  
13. Návrh - Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2012   
14. Dopravní obslužnost Jihočeského kraje na rok 2012  
15. Dodatek č. 4 ke Smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní 

dopravě s dopravcem České dráhy, a.s.  
16. Realizace Strategie bezpečnosti silničního provozu Jihočeského kraje pro období 

2010 - 2013, dílčí zpráva za rok 2011  
17. Grantový program Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - výběr 

projektů  
18. Odstoupení od smlouvy č. SON/OGEI/6/2009 - návrh na vydání platebního 

rozkazu  
19. Vyhlášení 3. výzvy v oblasti podpory 3.2 v rámci Operačního programu 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost  
20. Rozhodnutí o změně rozhodnutí o poskytnutí dotace na globální grant v oblasti 

podpory 3.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost  
21. Rozšíření činností vykonávaných Nemocnicí České Budějovice, a.s. v obecném 

hospodářském zájmu  
22. Realizace projektu "Ekologizace energetického zdroje Nemocnice Český 

Krumlov, a. s.", jeho kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu 
Jihočeského kraje (Mgr. Stráská) 

23. Návrh Grantového programu Podpora minimální sítě protidrogových služeb na 
území Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2012  

24. Dodatek ke Zřizovací listině příspěvkové organizace zřizované Jihočeským 
krajem v sociální oblasti  

25. Dodatky zřizovacích listin škol zřizovaných krajem  
26. Změna usnesení ZK ve věci realizace projektu Střední školy, České Velenice 

předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování, předfinancování a financování 
nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje  

27. Rozpis finančních prostředků rozpočtu přímých výdajů, rozvojového programu a 
účelových dotací školám a školským zařízením v roce 2011 

28. Poskytnutí účelového příspěvku Jihočeskému divadlu  
29. Dodatek č. 13 ke zřizovací listině organizace Jihočeské muzeum v Českých 

Budějovicích  
30. Úprava směrnice SM/23/ZK „Pravidla poskytování finančních příspěvků na 

hospodaření v lesích“  
31. Příspěvky na hospodaření v lesích - 5. část žádostí k projednání 
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32. Návrh pravidel GP Rozvoj venkova a krajiny 2012  
33. Rozpočtové změny 35/11 
34. Žádosti o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně - prosinec 

2011 
35. Poskytnutí finančních prostředků na úpravu a propagaci lyžařských tras Polánka  
Majetkové dispozice 
36. Záměr majetkoprávního vypořádání nemovitostí  
37. Majetkoprávní vypořádání nemovitostí  
38. Předání staveb k hospodaření Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, vyřazení 

staveb z hospodaření Správy a údržby silnic Jihočeského kraje a nemovitosti 
doporučené k demolici  

39. Prodej části pozemku v Táboře  
40. Změna usnesení č. 221/2011/ZK-23 po upřesnění výkupu spoluvlastnického 

podílu k části pozemku v území vzletových rovin letiště České Budějovice  
41. Revokace usn.č. 355/2004/ZK  
42. Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje za období 

od 21. 5. do 31. 10. 2011  
43. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje za období 

od 10. 6. do 8. 12. 2011  
44. Zpráva o činnosti Výboru pro rozvoj kraje Zastupitelstva Jihočeského kraje za 

období od 17. 5. do 5. 12. 2011  
45. Zpráva o činnosti Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí 

Zastupitelstva Jihočeského kraje za období od 17. 5. do 31. 10. 2011  
46. Zpráva o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 

Jihočeského kraje za období od 27. 6. do 24.10 2011  
47. Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 

Jihočeského kraje na rok 2012  
48. Harmonogram zasedání zastupitelstva pro I. pololetí 2012  
49. Záštity členů Rady Jihočeského kraje 
50. Různé, diskuze 
51. Závěr 
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