JIHOČESKÝ KRAJ – KRAJSKÝ ÚŘAD
PhDr. Jan Stráský
ředitel
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel. 386720466, fax 386359004,
e-mail: strasky@kraj-jihocesky.cz
České Budějovice dne 8. 11. 2006

Č.j. 30330/2006/KHEJ

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Podle § 40 odst. 1) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, bylo svoláno na den 21. listopadu
2006 od 10:00 hodin XX. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje v zasedacím sále
budovy Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, České Budějovice.

Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje
Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje
Zpráva o vyřizování podnětů a připomínek zastupitelů Jihočeského kraje
Dopravní obslužnost v roce 2005
Základní dopravní obslužnost území Jihočeského kraje na rok 2007
Volba členů Dozorčí rady Jihočeské letiště Č. Budějovice, a.s.
Volba členů Dozorčí rady a.s. Jihočeské nemocnice a členů dozorčích rad nemocnic,
a.s.
8. Schválení záměru realizace projektu „Prevence nemocniční infekce, eliminace
epidemických epizod včasnou diagnostikou“ v ON Strakonice včetně jeho
předfinancování a kofinancování z rozpočtu Jihočeského kraje
9. Dofinancování subjektů působících v sociální oblasti v Jihočeském kraji
10. Dodatky zřizovacích listin škol a školských zařízení zřizovaných krajem
11. Změny v rejstříku škol a školských zařízení v Českých Budějovicích
12. Změny v rejstříku škol a školských zařízení v Táboře
13. Návrh seznamu projektů pro přidělení podpory v rámci GS v opatření 3.3 Operačního
programu rozvoj lidských zdrojů – Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání – III.
výzva
14. Hodnocení GS SROP – 5. výzva
15. Předfinancování nákladů administrace GS 3.3 OP RLZ
16. Kofinancování a předfinancování projektu „Administrace programu Interreg IIIA a
příprava programu Cíl 3 Česká republika – Rakousko v Jihočeském kraji (Ing. Pavel)
17. Návrh na volbu přísedící krajského soudu
18. Dohoda o spolupráci na rozvoji přeshraničních projektů v oblasti cestovního ruchu
mezi Dolním Bavorskem a Jihočeským krajem

19. Rozpočtové změny
20. Informace o čerpání rozpočtu za leden – září 2006
21. Úprava souhrnného dotačního vztahu k obcím kraje
22. Zhodnocování dočasně volných prostředků rozpočtu kraje formou REPO operací
23. Rozdělení neinvestiční dotace poskytnuté Ministerstvem vnitra na rok 2006 na výdaje
jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí; Rozdělení zbývající částky neinvestiční
dotace poskytnuté z rozpočtu Jihočeského kraje obcím na výdaje jednotek sborů
dobrovolných hasičů obcí na rok 2006
24. Neinvestiční příspěvek Českému rybářskému svazu místní organizace Soběslav
25. Kofinancování a předfinancování projektu RRA Šumava, o.p.s. z rozpočtu
Jihočeského kraje
26. Program obnovy venkova – změna čerpání dotace obcí Hospříz a Světce
27. Příspěvky na hospodaření v lesích – seznam žádostí ke schválení
28. Majetkové dispozice
29. Diskuse
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