JIHOČESKÝ KRAJ
Mgr. Jiří Zimola
hejtman
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 483, fax: 386 354 967
e-mail: hejtman@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.cz

České Budějovice 2. 9. 2009
č.j. 27542/2009/KHEJ

V souladu s § 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění
svolávám

8. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
na úterý 15. září 2009 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 8. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
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Návrh programu 8. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
dne 15. září 2009
1.
2.
3.
4.
5.

Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje
Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje
Situace na Šumavě
Informace o jednání Rady Asociace krajů
Poskytnutí státní dotace k pokrytí prvotních nákladů a nezbytných opatření při
odstraňování následků povodní
6. Pracovní program na léta 2010-2013 ve smyslu platné Dohody o spolupráci mezi
Dolním Rakouskem a kraji Jihomoravský, Jihočeský a Vysočina
7. Příspěvek pro vítěze soutěže Cena hejtmana Jihočeského kraje v rámci krajského kola
soutěže Vesnice roku 2009
8. Volba přísedících krajského soudu
9. Změna v úkolech svěřených uvolněným členům Zastupitelstva Jihočeského kraje
10. Dodatek č. 5 Statutu Fondu zastupitelů Jihočeského kraje
11. Dopravní obslužnost v roce 2008
12. Provozní příspěvek Správy a údržby silnic Jihočeského kraje v roce 2009
13. Politika územního rozvoje ČR 2008
14. Grantový program na podporu tvorby územně plánovací dokumentace obcí – výběr
projektů
15. Grantový program na podporu tvorby územně analytických podkladů obcí s rozšířenou
působností – výběr projektů
16. Aktualizace Územní energetické koncepce Jihočeského kraje
17. Rozhodnutí o poskytnutí dotace na globální grant č. CZ.1.07/3.2.08 Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a vyhlášení výzvy v rámci tohoto
Globálního grantu
18. Úprava Všeobecných podmínek Pravidel pro žadatele příspěvkového programu
„Poskytování příspěvku na financování úroků z úvěru pro předfinancování projektů
cizích subjektů spolufinancovaných z evropských dotačních titulů“
19. Příspěvkový program Jihočeského kraje „Poskytování příspěvku na financování úroků
z úvěru pro předfinancování projektů cizích subjektů spolufinancovaných z evropských
dotačních titulů
20. Žádost Města Hluboká nad Vltavou o prodloužení termínu doložení podání žádosti do
budoucího dotačního programu na projekt „Bezpečná křižovatka Zámostí“
21. Žádost obce Kunžak o prodloužení termínu doložení podání žádosti do budoucích
dotačních programů a grantů v oblasti výstavby a obnovy vodohospodářské
infrastruktury
22. Žádost obce Štěpánovice o změnu termínu realizace projektů z GP Ochrana před
povodněmi 2008, projekt „Suchá nádrž u Třeboňské ulice“ a projekt „Poldr“ a
převedení povrchového odtoku mimo zástavbu“
23. Žádost obce Štěpánovice o změnu účelu dotace na projekt „Rekonstrukce kanalizace
v obci Štěpánovice“
24. Žádost obce Srubec o prodloužení termínu podání žádosti do ROP
25. Žádost obce Nová Ves nad Lužnicí o změnu účelu grantu v rámci GP a podporu
výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, 1. výzva pro rok 2009
26. Žádost Věry Bártové o prodloužení termínu realizace projektu a prodloužení termínu
podání žádosti do EAFRD
27. Založení akciové společnosti Nemocnice Dačice, a.s.
28. Rozšíření činností vykonávaných Nemocnicí Tábor, a.s. v obecném hospodářském
zájmu
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29. Rozšíření činností vykonávaných v obecném hospodářském zájmu a poskytnutí
příspěvku společnosti Jihočeské nemocnice, a.s. v roce 2009
30. Zrušení příspěvkové organizace Pečovatelská služba k 31. 12. 2009
31. Příspěvkový program „Podpora terénních sociálních služeb“
32. Změna usnesení č. 206/2009/ZK ve věci realizace individuálního projektu Jihočeského
kraje „Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji“
33. Grantové programy Oddělení prevence a humanitárních činností – Dodatek ke
smlouvám (úprava DPH)
34. Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem
v sociální oblasti a zdravotnictví
35. Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2010 – vyhlášení
36. Změna v rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce
2009 – I. část
37. Poskytnutí finančních příspěvků obcím a městysům za umístění v krajském kole
soutěže Vesnice roku 2009
38. Realizace projektu „Společná prezentace starého mlynářství na Šumavě a v Bavorském
lese“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje
39. Realizace projektu „1 000 let soumarských stezek mezi Bavorskem a Čechami“, jeho
dofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje
40. Změna usnesení č. 149/2009/ZK – projekt „Analýza sítí a rozvoje území Evropského
regionu Východní Bavorsko/Horní Rakousko/jihozápadní Čechy“, jeho dofinancování a
předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje
41. Změna účelu užití finančních prostředků VAGP v rámci projektu „Výstava – Příběh
města Č. Krumlov“ k 700. výročí města Č. Krumlov
42. Grantový program Podpora muzeí zřizovaných obcemi 2009 – vybrané projekty
43. Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón
2009 – doplnění
44. Snížení příspěvků zřizovaným organizacím v oblasti kultury v roce 2009
45. Dodatky ke zřizovacím listinám organizací Jihočeského kraje v oblasti kultury
46. Dodatek č. 9 ke zřizovací listině organizace Muzeum středního Pootaví Strakonice
47. Dodatek zřizovací listiny školy zřizované krajem
48. Dodatky zřizovacích listin škol a školských zařízení k 1. 10. 2009
49. Schválení realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování,
předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu kraje – SŠ obchodu,
služeb a podnikání a VOŠ, Č. Budějovice
50. Jihočeské krajské programy podpory sportu pro rok 2010 - vyhlášení
51. Jihočeské krajské programy podpory práce s dětmi a mládeží pro rok 2010 – vyhlášení
52. Provozní příspěvky zřizovaných organizací ve školství v roce 2009
53. Grantový program na podporu rozvoje venkova a krajiny – výběr projektů
54. Zpracování rizikové analýzy lokality Milevsko z OPŽP, oblast podpory 4.2 –
Odstraňování starých ekologických zátěží
55. Schválení příspěvku na kofinancování vymezených staveb k zahájení v roce 2008
v rámci dotačního programu Mze „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a
kanalizací“ – 7. část
56. Realizace projektu „Implementace a péče o území soustavy NATURA 2000
v Jihočeském kraj“ z OPŽP, oblast podpory 6.1.
57. Realizace projektu „Revitalizace tůní v přírodní památce Tůně u Špačků“ v rámci OP
ŽP, oblast podpory 6.2. – Podpora biodiverzity, jeho kofinancování a předfinancování z
rozpočtu
58. Příspěvky na hospodaření v lesích podle směrnice SM/23/ZK – 4. část žádostí
k projednání
59. Rozpočtové změny č. 25/09
60. Informace o plnění rozpočtu za leden až červen 2009
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61. Zhodnocování volných finančních prostředků Jihočeského kraje společností Atlantik
Asset Management
62. Návratná finanční výpomoc Jihočeské agentuře pro podporu inovačního podnikání
o.p.s.
63. Schválení předfinancování projektů SFŽP
64. Ortofotomapa Jihočeského kraje
65. Návrh Dohody o spolupráci – výstavba turistické stezky Radvanov – Rading
Majetkové dispozice
66. Záměr majetkoprávního vypořádání nemovitostí
67. Majetkoprávní vypořádání nemovitostí
68. Předání staveb do hospodaření Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje
69. Zprostředkování prodeje rodinného domu čp. 1446 v Písku
70. Záměr prodeje RD včetně pozemků v k.ú. Budíškovice
71. Záměr prodeje domu čp. 743 v k.ú. Jindřichův Hradec
72. Záměr prodeje budovy čp. 92 a přilehlých pozemků v k.ú. Veselíčko u Milevska
73. Prodej bytového domu čp. 36 v k.ú. Veselíčko u Milevska
74. Prodej pozemků v k.ú. Hlavatce u Č. Budějovic a v k.ú. Sedlec u Č. Budějovic
75. Prodej RD a pozemku v k.ú. Stráž nad Nežárkou
76. Koupě pozemků v k.ú. Sezimovo Ústí od města Sezimovo Ústí
77. II. etapa odstraňování nepotřebných staveb v areálu Jihočeského letiště Č. Budějovice
78. Směna s vlastníkem pozemku ve zjednodušené evidenci p.č. 422/1 GP v k.ú. Planá u Č.
Budějovic
79. Směna s vlastníkem pozemků PK p.č. 97 GP a KN p.č. 301/3 v k.ú. Planá u Č.
Budějovic
80. Výkup pozemku PK p.č. 849 v k.ú. Homole
81. Zřízení předkupního práva pro Jihočeský kraj na majetku VŠTE
82. Záštity členů Rady Jihočeského kraje
83. Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje na II. pol. 2009
84. Návrhy, podněty a připomínky občanů kraje a dalších osob podle § 12 a 13 zákona
129/2000 Sb.
85. Diskuse
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