KRAJSKÝ ÚŘAD - JIHOČESKÝ KRAJ
JUDr. Luboš Průša
ředitel
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 466, fax: 386 359 004
e-mail: pruša@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.cz

České Budějovice dne 4. 4. 2007

Č.t. 8508/2007/KHEJ

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Podle § 40 odst. 1) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, bylo svoláno na den 17. dubna 2007 od 10:00
hodin XXIV. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje v zasedacím sále budovy Krajského úřadu
Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, České Budějovice.
Návrh programu:
Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje
Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje
Informace o jednání Rady Asociace krajů
Zpráva o vyřizování podnětů a připomínek zastupitelů Jihočeského kraje
Schválení dotací Jihočeského kraje v rámci „Podpory programu dopravy dětí na dětská dopravní
hřiště
6. Návrh volby členů dozorčí rady Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
7. Návrh volby člena dozorčí rady Nemocnice Prachatice, a.s.
8. Revokace usnesení č. 249/2005/ZK – 254/2005/ZK a zrušení usnesení č. 58/2007/ZK –
63/2007/ZK ve věci zrušení p. o. – nemocnic zřizovaných Jihočeským krajem
9. Grantový program – Podpora rozvoje služeb na posílení sociálního začleňování národnostních
menšin, cizinců a azylantů
10. Grantový program OSVZ v oblasti protidrogové politiky – vyhodnocení
11. Rozdělení dotací v Programu obnovy venkova
12. Příspěvek na administraci POV obcím s rozšířenou působností
13. Příspěvek na účast v mezinárodní soutěži ENTENTE FLORALE EUROPE
14. Dodatek č. 5 ke zřizovací listině organizace ZOO Ohrada Hluboká nad Vltavou
15. Rozdělení finančních prostředků jednotlivým žadatelům tématické skupiny „Kultura“ a
„Postupové přehlídky“ v roce 2007
16. Přidělení grantu Koordinace a realizace „Roku Karla Klostermanna“
17. Návrh na rozdělení finančních prostředků z rozpočtu kraje – protipovodňové opatření – zlepšení
systému hlásných profilů
18. Schválení příspěvku na kofinancování vymezených staveb k zahájení v roce 2006 v rámci
dotačního programu Mze „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací“ 4. část
19. Seznam staveb k zahájení v roce 2007 v rámci dotačního programu Mze „Výstavba a obnova
infrastruktury vodovodů a kanalizací“ – schválení příspěvku na kofinancování vymezených
staveb a postupu uvolňování finančních prostředků
1.
2.
3.
4.
5.
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20. Příspěvky na hospodaření v lesích – seznam žádostí ke schválení
21. Schválení přidělení grantů z Grantového programu Tvorba krajiny a podpora biodiverzity pro rok
2007
22. Úprava projektů AP PRK 2007
23. Hodnocení GS SROP – 6. výzva
24. Schválení výběru projektů v GP Podpora incomingových cestovních kanceláří a informačních
center
25. Schválení výběru projektů v GP Vybavení florbalových hřišť
26. Schválení výběru projektů v GP Rekonstrukce, opravy a vybavení kluboven a základen DDM a
NNO z oblasti zájmové činnosti dětí a mládeže, mimo subjekty z oblasti sportu
27. Schválení výběru projektů v GP Podpora programů zdravotně postižených
28. Schválení výběru projektů v GP Podpora protidrogové politiky
29. Schválení výběru projektů Rozvoj infrastruktury podporující šetrnou turistiku
30. Transformace GP Podpora výstavby a přípravy cyklostezek na vázaný příspěvek Nadaci
Jihočeské cyklostezky
31. Schválení žádosti obce Libín
32. Informace o upřesňujícím pokynu ke schválenému zadání ÚPVÚC Jihočeského kraje
33. Informace o aktualizaci ÚP VÚC podle § 187 odst. (7) stavebního zákona
34. Grantový program Jihočeského kraje na podporu tvorby územně plánovací dokumentace obcí
35. Grantový program na podporu enviromentální výchovy, vzdělávání a osvěty v roce 2007 –
vyhodnocení žádostí
36. Schválení dotace z FRŠ – II. etapa
37. Jihočeské krajské programy podpory práce s dětmi a mládeží pro rok 2007 – vyhodnocení
38. Jihočeské krajské programy podpory sportu pro rok 2007 – vyhodnocení
39. Dodatky zřizovacích listin škol a školských zařízení zřizovaných krajem
40. Rozpočtové změny
41. Směrnice pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva uvolněným pro výkon funkce
– změna č. 2
42. Hydrologická studie povodí toku řeky Lužnice v provedení 3D
43. Příspěvky na akce přeshraniční spolupráce
44. Příspěvky v rámci záštit členů Rady Jihočeského kraje
45. Majetkové dispozice
46. Informace o majetku kraje k 31. 12. 2006
47. Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje
48. Diskuse
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