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: prusa@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.cz

České Budějovice dne 14. 1. 2009
Č.j. 723/2009/KHEJ

Oznámení
o konání 3. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Podle § 40 odst. 1) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, bylo svoláno na den 27. ledna
2009 od 10:00 hodin 3. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje v zasedacím sále
budovy Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, České Budějovice.
Návrh programu:
1. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje od 9. 12. 2008 do 12. 1. 2009
2. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje
3. Zpráva o vyřizování podnětů, dotazů a připomínek členů zastupitelstva kraje
4. Informace o jednání Rady Asociace krajů
5. Poskytování odměn členům komisí
6. Vypořádání úhrady regulačních poplatků ve zdravotnických zařízeních zřizovaných
nebo zakládaných Jihočeským krajem
7. Vyhlášení grantového programu „Podpora minimální sítě protidrogových služeb na
území Jihočeského kraje“, 1. výzva pro rok 2009
8. Vyhlášení grantového programu „Podpora sociálního začleňování národnostních
menšin, cizinců a azylantů na území Jihočeského kraje“, 1. výzva pro rok 2009
9. Akční plán 2009
10. Zvýhodněný regionální úvěr pro drobné a malé podnikatele – pokračování v r. 2009
11. Grantový program Webové stránky pro obce a obce na internetu 3. výzva – výběr
projektů
12. Žádost Alšovy jihočeské galerie o změnu procentuálních podílů grantů „Šumavské
proměny“ a „Autoportrét v českém umění XX. a XXI. století“
13. Žádost městyse Chlum u Třeboně o prodloužení termínu podání žádosti do ROP
14. Žádost obce Heřmaň o prodloužení termínu podání žádosti do EAFRD
15. Žádost Lenky Bártlové o prodloužení termínu podání žádosti do EAFRD
16. Projekt Integrovaného dopravního systému Jižní Čechy
17. Grantový program Movité kulturní dědictví – výzva pro r. 2009
18. Grantový program Nemovité kulturní památky – výzva pro r. 2009
19. Grantový program Obnova drobné sakrální architektury v krajině – výzva pro r. 2009
20. Grantový program Zvýšené náklady obnovy památkově chráněných staveb – výzva
pro r. 2009
21. Grantový program Předprojektová příprava obnovy kulturních památek – výzva pro r.
2009

22. Jihočeské krajské programy podpory sportu pro rok 2009 – vyhodnocení
23. Jihočeské krajské programy podpory práce s dětmi a mládeží pro rok 2009 –
vyhodnocení
24. Návrh na zrušení usnesení č. 36/2005/ZK
25. Dodatky zřizovacích listin škol a školských zařízení
26. Návrh revokace usnesení v záležitosti poskytnutí příspěvku o.s. KONÍK při
financování projektu v programu MPSV v opatření 2.1 OP RLZ
27. Způsob rozesílání SDV obcím dle schváleného rozpočtu 2009
28. Rozpočtové změny 3/09
MAJETKOVÉ DISPOZICE
29. Záměr majetkoprávního vypořádání nemovitostí
30. Předání nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku do správy Správě a údržbě
silnic Jihočeského kraje
31. Koncepce majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům v prostoru Jihočeského
letiště Č. Budějovice
32. Záměr prodeje pozemku pozemkové parcely KN p.č. 544 v k.ú. Skláře u Vimperka
městu Vimperk
33. Záměr budoucí směny s vlastníkem části pozemku ve zjednodušené evidenci č. 97 GP
a stavební KN p.č. 301/3 v k.ú. Planá u Č. Budějovic
34. Záměr budoucí směny s vlastníkem části pozemku ve zjednodušené evidenci č. 72 GP
v k.ú. Planá u Č. Budějovic
35. Prodej části pozemku v k.ú. Měšice u Tábora
36. Prodej vysokotlakého plynovodu a vysokotlaké regulační stanice v k.ú. Vodňany
37. Prodej podílu 8/12 Vily Elišky v Husinci a přilehlých pozemků
38. Darování stavby parkoviště a pozemků v k.ú. Písek městu Písek
39. Přijetí daru od MO ČR – II. etapa bezúplatného převodu pozemků v prostoru Letiště
Č. Budějovice
40. Diskuse
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