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 28. 11. 2007
Č.t. 34505/2007/KHEJ

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Podle § 40 odst. 1) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, bylo svoláno na den 11. prosince
2007 od 10:00 hodin XXX. 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.

Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje
Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje
Informace o jednání Rady Asociace krajů ČR
Rozpočtové změny 38/07
Rozpočet Jihočeského kraje na r. 2008
Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva a jízdních výdajů
občanům
7. Stanovení výše paušálu ostatních výdajů pro neuvolněné zastupitele
8. Stanovení náhrady za ušlý výdělek zastupitele pro rok 2008
9. Veřejná podpora – silniční hospodářství
10. Veřejná podpora – letiště České Budějovice
11. Schválení realizace projektu „Půdní vestavba, rekonstrukce pavilonu C včetně
rekonstrukce přípravy TUV a napojení Domova důchodců Horní Planá na centrální
vytápění obce Horní Planá“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu
Jihočeského kraje
12. Grantový program Odboru sociálních věcí a zdravotnictví v oblasti protidrogové
politiky – vyhodnocení
13. Závěrečná zpráva oddělení prevence a humanitních činností za rok 2006
14. Dodatky ke zřizovacím listinám sociálních zařízení
15. Dodatek č. 4 ke zřizovací listině Psychiatrické léčebny Lnáře
16. Dodatek č. 5 ke zřizovací listině ZZS Jihočeského kraje
17. Schválení realizace 7 projektů nemocnic „Ekologizace nemocnic v majetku
Jihočeského kraje“ a jejich kofinancování z rozpočtu Jihočeského kraje
18. Poskytnutí účelových dotací na úhradu pojištění nemocnic
19. Informativní zpráva o průběhu grantového programu na podporu tvorby územně
plánovací dokumentace obcí v letech 2004 – 2007

20. Poskytnutí prostředků na financování projektu MATEO
21. Převedení části podpory z „Vázaného příspěvku Nadaci Jihočeské cyklostezky 2007“
do r. 2008
22. Hodnocení Programu rozvoje Jihočeského kraje v oblasti školství, kulturního a
historického dědictví a podpora programů pro děti se specifickými problémy (Program
CZ0043), financování z FM EHP/Norska
23. Schválení dodatečného rozdělení nevyčerpaných finančních prostředků v GP na
podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury II. výzva
24. Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón
2007 – 3. dodatek
25. Doplnění náhradních příjemců dotací v oblasti památkové péče v roce 2007
26. Vyhlášení Jihočeských krajských příspěvkových programů podpory v oblasti
„Přehlídek a soutěží“ a „Kultury“ pro rok 2008
27. Změny v rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova (4. část)
28. Dodatky zřizovacích listin škol a školských zařízení zřizovaných krajem
29. Aktualizace směrnice č. SM/23/ZK Pravidla poskytování finančních příspěvků na
hospodaření v lesích v Jihočeském kraji na období 2007-2013
30. Příspěvky na hospodaření v lesích – seznam žádostí k projednání
31. Návrh směrnice grantového programu Tvorba krajiny a podpora biodiverzity pro rok
2008
32. Schválení příspěvku na kofinancování vymezených staveb k zahájení v roce 2007
v rámci dotačního programu Mze „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a
kanalizací“ 3. část
33. Projekt Orlicko čistější
Majetkové dispozice
34. Záměr majetkoprávního vypořádání nemovitostí
35. Majetkoprávní vypořádání nemovitostí
36. Prodej administrativní budovy v Týně nad Vltavou
37. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Buková u Nových Hradů od ČR – Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových – územní pracoviště Č. Budějovice
38. Bezúplatný převod pozemků od Pozemkového fondu ČR – územní pracoviště Písek
39. Prodej dílen Pod Zámkem v k.ú. Vimperk
40. Prodej pozemku p.č. 1021/9 v k.ú. Chlum u Třeboně
41. Koupě částí pozemků KN p.č. 50/1 a KN p.č. 50/14 v k.ú. Dolní Drkolná pro obnovu
komunikace
42. Směna rybníků v k.ú. Albrechtice nad Vltavou
43. Přijetí daru zhodnocení odtokové stoky z Ovčáckého rybníka vk.ú. Mladějovice od
obce Čejetice
44. Harmonogram zasedání zastupitelstva kraje na I. pololetí 2008
45. Diskuse
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