
č. j: 11582/2010/KHEJ datum: 14. 4. 2010 

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

s v o l á v á m 

14. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 

na úterý 27. dubna 2010 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 14. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 

MGR. JIŘÍ ZIMOLA 

HEJTMAN 

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 
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Návrh programu 14. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
dne  27. dubna 2010

1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje za období od 23. 2. do 31. 3. 2010  
3. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje  
4. Informace o jednání Rady Asociace krajů ČR 
5. Informace k Šumavě  
6. Schválení Strategie rozvoje cestovního ruchu v Jihočeském kraji na roky 2009 - 2013  
7. Rezignace na funkci přísedícího krajského soudu  
8. Územní studie Třeboňsko - Novohradsko  
9. Projekt LABEL  
10. Grantový program na podporu tvorby územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností - 

výběr projektů  
11. Žádosti o výjimku z Pravidel grantového programu Podpora tvorby ÚPD obcí  
12. Žádost  o  prodloužení  termínu  realizace  projektu  „Projektová  příprava,  žádost  do  PRV  –  Penzion 

Pstruhařství Mlýny“ a podání žádosti do výzvy PRV do 31. 12. 2010  
13. Informace o schválených změnách evropských projektů k 28.2.2010 - dle usnesení č. 395/2008/ZK ze 

dne 16.9.2008  
14. Návrh správce ORJ 20 na přesunutí nerealizovaných projektů z Matice projektů do Zásobníku projektů 

2007 - 2013  
15. Vyhlášení 3. výzvy v rámci Globálních grantů Jihočeského kraje  
16. Grantový program Podpora pořízení mléčných automatů  
17. Grantový program Jihočeského kraje Rekonstrukce stávajících sportovišť,  1.  výzva pro rok 2010 – 

výběr projektů  
18. Grantový program Jihočeského kraje Rekonstrukce,  opravy a vybavení  kluboven,  1.  výzva pro rok 

2010 - výběr projektů  
19. Grantový program Jihočeského kraje Rozvoj infrastruktury podporující zážitkovou turistiku, 1. výzva pro 

rok 2010 – výběr projektů  
20. Grantový program Jihočeského kraje Zavádění nových technologií do středních a vyšších odborných 

škol, 1. výzva pro rok 2010 – výběr projektů  
21. Grantový program Jihočeského kraje Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury,  1. 

výzva pro rok 2010 - výběr projektů  
22. Grantový program Jihočeského kraje Podpora zpracování generelů vodohospodářské infrastruktury, 1. 

výzva pro rok 2010 - výběr projektů  
23. Grantový program Jihočeského kraje Podpora živé kultury, 1. výzva pro rok 2010 - výběr projektů  
24. Grantový program Opravy a rekonstrukce mateřských škol, I. výzva pro rok 2010 - výběr projektů  
25. Grantový program Jihočeského kraje Podpora činnosti tělovýchovných jednot, 1. výzva pro rok 2010 - 

výběr projektů  
26. Grantový program Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,  I. 

výzva pro rok 2010 – výběr projektů  
27. Grantový program Jihočeského kraje Podpora terénních sociálních služeb,  1. výzva pro rok 2010 - 

výběr projektů  
28. Grantový program Jihočeského kraje Podpora rozvoje protidrogové politiky, 1. výzva pro rok 2010 - 

výběr projektů  
29. Odstoupení  od  realizace  projektů  Jihočeského  kraje  financovaných  z  ROP  v  oblasti  dopravní 

obslužnosti  
30. Změna  usnesení  č.  354/2009/ZK  ve  věci  schválení  realizace  projektu  „Realizace  úspor  energie  v 

Nemocnici Písek, a. s.“  
31. Grantový program Podpora sociálního začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením na území 

Jihočeského kraje - výběr projektů  
32. Grantový program „Podpora bezpříspěvkového dárcovství  krve v Jihočeském kraji  pro rok 2010“  – 

výběr projektů   
33. Vyhlášení příspěvkového programu „Podpora terénních sociálních služeb“  
34. Záměr rekonstrukce objektu Domova důchodců Dobrá Voda  
35. Dodatek ke Zřizovací listině Pístiny - domova pro osoby se zdravotním postižením  
36. Dodatek ke Zřizovací listině Domova důchodců Dobrá Voda  
37. Dodatek ke Zřizovací listině Domova pro seniory Stachy - Kůsov  
38. Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2010 - výběr projektů  
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39. Realizace projektu „Přeshraniční  literární  dílna“  a jeho kofinancování  a předfinancování  z  rozpočtu 
Jihočeského kraje  

40. Realizace projektu „Zprostředkování kultury - obohacení edukační činnosti AJG“ a jeho kofinancování a 
předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje  

41. Realizace projektu „Uspořádání mezinárodního malířského sympozia v Hluboké nad Vltavou“ a jeho 
kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje  

42. Schválení realizace projektu Jihočeského muzea v Českých Budějovicích „Rekonstrukce hlavní budovy 
Jihočeského  muzea  v  Českých  Budějovicích“  a  jeho  kofinancování  a  předfinancování  z  rozpočtu 
Jihočeského kraje   

43. Jihočeský krajský příspěvkový program v oblasti kultury pro rok 2010  
44. Jihočeský krajský příspěvkový program v oblasti postupových přehlídek a soutěží pro rok 2010 
45. Rozpis  rozpočtu  přímých  výdajů  regionálního  školství  pro  rok  2010  a  finančních  prostředků 

rozvojového programu „Podpora řešení specifických problémů regionálního školství“  
46. Schválení  realizace  projektu  předkládaného  do  OPŽP  a  jeho  kofinancování,  předfinancování  a 

financování  nezpůsobilých  výdajů  z  rozpočtu  Jihočeského  kraje  -  Střední  odborná  škola  strojní  a 
elektrotechnická, Velešín, U Hřiště 527   

47. Návrh na odpis pohledávky  
48. Dodatky zřizovacích listin škol a školských zařízení 
49. Seznam staveb k zahájení v roce 2010 v rámci dotačního programu Mze 129 180 „Výstavba a obnova 

infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ 
50. Rozpočtové změny 12/10  
51. Rozpočtové změny 13/10 
52. Návrh rozdělení zůstatku prostředků veřejné sbírky včetně vyúčtování k 31. 12. 2009  
53. Statut Fondu stavebního řádu (FSŘ)  

Majetkové dispozice
54. Darování a směna nemovitostí  
55. Záměr majetkoprávního vypořádání nemovitostí  
56. Záměr prodeje části pozemku PK p.č. 447/1 v k.ú. Planá u Českých Budějovic   
57. Záměr prodeje pozemku p. č. 1613/7 pro stavbu dálnice D3 v k. ú. Měšice u Tábora  
58. Záměr prodeje pozemků v k. ú. Blatná  
59. Záměr prodeje částí pozemku v k. ú. Zvíkovské Podhradí  
60. Koupě nemovitostí v k. ú. Dobrá Voda u Horní Stropnice od obce Horní Stropnice  
61. Darování nepotřebných nemovitostí v k. ú. Písek městu Písek  
62. Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Staré Kestřany od Pozemkového fondu ČR - územní pracoviště 

Písek  
63. Změna  hospodaření  s  nemovitým  majetkem  Vyšší  odborné  školy  a  Střední  průmyslové  školy, 

Strakonice, Želivského 291  
64. Informace o majetku Jihočeského kraje k 31.12.2009  
65. Záštity členů Rady Jihočeského kraje  
66. Různé, diskuze
67. Závěr
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