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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 
 
 

16. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 
 

na úterý 22. června 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 16. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 
 

č. j: 19056/2010/KHEJ 
 
 

                                                                                                                                   datum: 9. 6.  2010 
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Návrh programu 16. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
dne 22. června  2010

1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje za období od 1. 5. do 31. 5. 2010  
3. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje  
4. Zpráva o vyřizování dotazů, podnětů a připomínek členů zastupitelstva kraje  
5. Poskytnutí finančního daru Moravskoslezskému, Olomouckému a Zlínskému kraji na řešení 

následků povodní v květnu a červnu 2010   
6. Návrh na vydání nového Jednacího řádu Zastupitelstva Jihočeského kraje  
7. Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2009  
8. Rozpočtové změny 21/10  
9. Rozpočtové změny 22/10 
10. Grantový program na podporu jednotek SDH obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2010 - 

výběr projektů z navýšené částky  
11. Žádost Městyse Dolní Bukovsko o změnu přidělené neinvestiční dotace na investiční v rámci  

Grantového  programu  na  podporu  jednotek  sborů  dobrovolných  hasičů  obcí  Jihočeského 
kraje, 1. výzva pro rok 2010   

12. Závazek veřejné služby v oblasti organizace dopravní obslužnosti na území Jihočeského kraje 
13. Návrh smlouvy mezi Jihočeským krajem a SFDI ve věci předfinancování projektů ROP  
14. Zrušení usnesení č. 583/2009/ZK-11 ve věci realizace projektu „Most ev.č.146-001 Hluboká 

nad Vltavou - náhon a most  ev.č.  146-002 Hluboká nad Vltavou“ a jeho kofinancování a 
předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje 

15. Zrušení  usnesení  č.  584/2009/ZK-11  ve  věci  realizace  projektu  „Most  ev.č.  159-003 
Neznašov“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje 

16. Zrušení  usnesení  č.  585/2009/ZK-11  ve  věci  realizace  projektu  „Program  modernizace 
komunikací  II.  a  III.třídy  (P4)“  a  jeho  kofinancování  a  předfinancování  z  rozpočtu 
Jihočeského kraje 

17. Územní studie Šumava  
18. Územní studie Hůry - vědecko - technický park  
19. Změna Pravidel grantového programu Podpora tvorby ÚPD obcí  
20. Žádosti o výjimku z Pravidel grantového programu Podpora tvorby ÚPD obcí  
21. Grantový program Podpora tvorby ÚPD obcí-výběr projektů  
22. Grantový  program  na  podporu  tvorby  územně  analytických  podkladů  obcí  s  rozšířenou 

působností - výběr projektů  
23. Grantový program Jihočeského kraje Rozvoj infrastruktury podporující zážitkovou turistiku, 

2. výzva pro rok 2010 – výběr projektů  
24. Grantový program Opravy a rekonstrukce mateřských škol, 2. výzva pro rok 2010 - výběr 

projektů  
25. Grantový program Jihočeského Podpora pořízení mléčných automatů, 1. výzva pro rok 2010 - 

výběr projektů  
26. Grantový program Podpora pořízení mléčných automatů, 2. výzva pro rok 2010 - vyhlášení,  

hodnotící komise  
27. Jmenování  tajemníka  Výběrové  komise  pro  Globální  granty  Jihočeského  kraje  v  rámci 

prioritní osy 1 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (3. výzva)  
28. Vzor  Smlouvy  o  realizaci  grantového  projektu  v  rámci  Globálního  grantu  Operačního 

programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti podpory 3.2   
29. Schválení grantových projektů doporučených k financování v 1. výzvě v rámci Globálního 

grantu  Jihočeského  kraje  v  Operačním  programu  Vzdělávání  pro  konkurenceschopnost  -  
oblast podpory 3.2  

30. 3.  výzva  v  rámci  Globálních  grantů  Operačního  programu  Vzdělávání  pro 
konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1 - úprava cílových skupin   

31. Závěrečná zpráva oddělení prevence a humanitních činností za rok 2009  
32. Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Jihočeského kraje za rok 2009  
33. Příspěvkový program Podpora terénních sociálních služeb,  1. výzva pro rok 2010 - výběr 

projektů  
34. Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace Psychiatrická léčebna Lnáře  
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35. Odpis pohledávky  
36. Zrušení usnesení č. 353/2007/ZK a schválení realizace projektu předkládaného do IOP a jeho 

kofinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí 
37. Schválení realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování, předfinancování a 

financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje – Gymnázium, Prachatice,  
Zlatá stezka 137 

38. Schválení realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování, předfinancování a 
financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje – Střední odborná škola a  
Střední odborné učiliště, Milevsko, Čs. armády 777 

39. Schválení realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování, předfinancování a 
financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje – Domov mládeže a Školní 
jídelna, České Budějovice, U Hvízdala 4 

40. Schválení realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování, předfinancování a 
financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - Základní umělecká škola, 
Sezimovo Ústí, Školní náměstí 628 

41. Dodatky zřizovacích listin škol a školských zařízení  
42. Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 2010 -  

vybrané projekty  
43. Grantový  program Jihočeského kraje  Předprojektová  příprava  obnovy kulturních  památek 

2010 - výběr projektů   
44. Grantový program Jihočeského kraje Nemovité kulturní památky 2010 - výběr projektů  
45. Grantový program Jihočeského kraje Zvýšené náklady obnovy památkově chráněných staveb 

2010 - výběr projektů  
46. Grantový program Jihočeského kraje Movité kulturní dědictví 2010 - výběr projektů  
47. Grantový program Jihočeského kraje Obnova drobné sakrální architektury v krajině 2010 - 

výběr projektů  
48. Grantový program Podpora muzeí a galerií - výzva pro rok 2010 - výběr projektů  
49. Vyhlášení Grantového programu Rožmberský rok 2011  
50. Finanční dar pro místní akční skupiny v roce 2010  
51. Žádost Svazku obcí regionu Písecko o prodloužení termínu doložení žádostí  
52. Schválení příspěvku na kofinancování vymezených staveb k zahájení v roce 2010 v rámci 

dotačního programu MZe „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ 1. část 
53. Příspěvky na hospodaření v lesích - 2. část žádostí k projednání  
54. Majetkoprávní vypořádání nemovitostí  
55. Záměr majetkoprávního vypořádání nemovitostí  
56. Předání staveb do hospodaření Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje  
57. Výkup pozemků v areálu Jihočeského letiště České Budějovice  
58. Prodej části pozemku PK p.č. 447/1 v k.ú. Planá u Českých Budějovic  
59. Prodej pozemku p.č. 1613/7 pro stavbu dálnice D3 v k.ú. Měšice u Tábora  
60. Zpráva o činnosti  Kontrolního výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje za I.  pololetí  roku 

2010  
61. Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje za I. pololetí 2010 a 

plán činnosti na II. pololetí 2010 
62. Zpráva o činnosti Výboru pro rozvoj kraje Zastupitelstva Jihočeského kraje za I. pololetí 2010 
63. Zpráva o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost za I. pololetí 2010
64. Zpráva o činnosti Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí za I. pololetí 2010  
65. Harmonogram zasedání zastupitelstva kraje ve II. pololetí 2010  
66. Záštity členů Rady Jihočeského kraje  
67. Různé, diskuze
68. Závěr
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