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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 
 
 

22. zasedání Zastupitelstva Jiho českého kraje 
 

na úterý 19. dubna 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 22. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 
 

 
 
 

                                                                                                                                   datum: 7. 4. 2011 
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Návrh programu 22. zasedání Zastupitelstva Jiho českého kraje 
dne 19. dubna 2011  

 
 

1. Zahájení 
2. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje za období od 5. 3. do 24. 3. 2011  
3. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje  
4. Volba přísedících krajského soudu  
5. Zrušení usnesení č. 582/2099/ZK-11 ve věci realizace projektu „Most ev.č. 105-048 

Koloděje“ a nové schválení jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského 
kraje  

6. Informace o schválených změnách evropských projektů k 28. 2. 2011 - dle usnesení č. 
395/2008/ZK ze dne 16. 9. 2008  

7. Návrh správce ORJ20 na přesunutí projektů z Matice projektů do Zásobníku projektů 2007 - 
2013 

8. Vyhlášení prvních výzev v rámci druhých Globálních grantů Jihočeského kraje v Operačním 
programu vzdělávání pro konkurenceschopnost  

9. Grantový program Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - výběr projektů  
10. Grantový program Jihočeského kraje Podpora výstavby a oprav autobusových a 

železničních zastávek, 1. výzva pro rok 2011 - výběr projektů  
11. Grantový program Jihočeského kraje Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech, 1. 

výzva pro rok 2011 - výběr projektů  
12. Grantový program Ochrana před povodněmi, 1. výzva pro rok 2011 - výběr projektů  
13. Grantový program Podpora rekonstrukcí a oprav požárních nádrží (návesních rybníčků) v 

obcích - výběr projektů  
14. Grantový program Opravy a rekonstrukce mateřských škol, výstavba a rekonstrukce zařízení 

pro děti do tří let věku - výběr projektů  
15. Grantový program Jihočeského kraje Podpora výstavby a modernizace dětských dopravních 

hřišť a jejich vybavení, 1. výzva pro rok 2011 - výběr projektů  
16. Grantový program Jihočeského kraje Rekonstrukce, opravy a obnova vybavení kluboven a 

základen subjektů z oblasti zájmové činnosti dětí a mládeže (mimo oblast sportu), 1. výzva 
pro rok 2011 - výběr projektů  

17. Grantový program Jihočeského kraje Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské 
infrastruktury, 1. výzva pro rok 2011 - výběr projektů  

18. Grantový program Podpora terénních sociálních služeb, 1. výzva pro rok 2011 - výběr 
projektů  

19. Grantový program Podpora a rozvoj protidrogové politiky Jčk v roce 2011, 1. výzva pro rok 
2011 - výběr projektů  

20. Grantový program Jihočeského kraje Zavádění nových technologií do středních a vyšších 
odborných škol, 1. výzva pro rok 2011 - výběr projektů  

21. Grantový program Jihočeského kraje Rekonstrukce stávajících sportovišť, 1. výzva pro rok 
2011 - výběr projektů  

22. Grantový program Jihočeského kraje Podpora živé kultury, 1. výzva pro rok 2011 - výběr 
projektů  

23. Grantový program „Podpora bezpříspěvkového dárcovství krve v Jihočeském kraji pro rok 
2011“ - výběr projektů  

24. Grantový program Podpora sociálního začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením 
na území Jihočeského kraje pro rok 2011 - výběr projektů  

25. Vyhlášení příspěvkového programu Podpora terénních sociálních služeb  
26. Změna Statutu fondu rozvoje sociální oblasti  
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27. Realizace projektu „Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji“  
28. Sloučení příspěvkové organizace zřizované Jihočeským krajem v sociální oblasti  
29. Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství pro rok 2011 a finančních prostředků 

rozvojového programu „Podpora řešení specifických problémů regionálního školství v 
jednotlivých krajích“  

30. Odpis pohledávky  
31. Dodatky zřizovacích listin škol a školských zařízení  
32. Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2011 – výběr projektů  
33. Příspěvek na administraci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2011 obcím 

s rozšířenou působností  
34. Finanční dar na činnost místních akčních skupin v roce 2011  
35. Grantový program Podpora muzeí a galerií 2011 - výběr projektů  
36. Zřízení Nadačního fondu Lenorské sklo  
37. Prodloužení termínu vyúčtování akce - Domov pro seniory Chýnov  
38. Seznam staveb k zahájení v roce 2011 v rámci dotačního programu MZe 129 180 "Výstavba 

a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II"  
39. Rozpočtové změny 10/11  
40. Vybrané akce grantové politiky Jihočeského kraje v roce 2011  
41. Zrušení usnesení č. 341/2010/ZK-17 ve věci realizace projektu „Rozvoj služeb 

eGovernmentu v JK“ a nové schválení realizace projektu „Rozvoj služeb eGovernmentu v 
JK“ včetně souvisejícího kofinancování a předfinancování z rozpočtu JK 

Majetkové dispozice 
42. Majetkoprávní vypořádání nemovitostí  
43. Záměr majetkoprávního vypořádání nemovitostí  
44. Záměr prodeje nepotřebných nemovitostí v k. ú. Dobrá Voda u Horní Stropnice  
45. Prodej nemovitostí v obci Veselíčko  
46. Darování nepotřebných nemovitostí v k. ú. Měšice u Tábora městu Tábor  
47. Informace o majetku Jihočeského kraje k 31. 12. 2010  
48. Rozdělování finančních prostředků poskytovaných podle rámcové smlouvy uzavřené mezi 

Jihočeským krajem a společností ČEZ, a.s.  
49. Různé, diskuze 
50. Závěr 

 


