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 14. 10. 2009
č.j. 30866/2009/KHEJ

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

9. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
na úterý 27. října 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.

Příloha:
Návrh programu 9. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
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Návrh programu 9. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
dne 27. října 2009
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje za období od 18. 8. do 30. 9. 2009
Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje
Informace o jednání Rady Asociace krajů
Volba přísedících krajského soudu
Poskytnutí druhé státní dotace k pokrytí prvotních nákladů a nezbytných opatření při
odstraňování následků povodní
7. Záměr vzniku organizátora dopravní obslužnosti Jihočeského kraje a návrh
harmonogramu prací
8. Grantový program na podporu tvorby územně plánovací dokumentace obcí – výběr
projektů
9. Grantový program na podporu tvorby územně analytických podkladů obcí s rozšířenou
působností – výběr projektů
10. SROP – Společný regionální operační program – změna Smluv o financování
grantových schémat a úprava textu Sankcí za neplnění monitorovacích indikátorů
11. Schválení grantových projektů doporučených k financování ve 2. výzvě v rámci
Globálních grantů Jihočeského kraje v Operačním programu vzdělávání pro
konkurenceschopnost
12. 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 – revokace usnesení č. 410/2009/ZK z 15.9. 2009
13. Žádost obce Drahonice o prodloužení termínu podání žádosti do budoucích dotačních
programů a grantů v oblasti výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury
14. Žádost obce Turovec o prodloužení termínu doložení podání žádosti do budoucích
dotačních programů a grantů v oblasti výstavby a obnovy vodohospodářské
infrastruktury
15. Žádost obce Paseky o prodloužení termínu realizace projektu „Záměr odkanalizování
obce Paseky včetně vybudování ČOV“ a podání žádosti do budoucích dotačních
programů a grantů v oblasti výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury
16. Žádost městyse Chlum u Třeboně o prodloužení termínu podání žádosti do ROP
17. Aktualizace ekonomicko-analytické části Střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb Jihočeského kraje na rok 2010
18. Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Jihočeského kraje za rok 2008
19. Koncepce oddělení prevence a humanitních činností 2010-2011
20. Dodatek ke zřizovací listině Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje
21. Zřízení Jihočeské centrály cestovního ruchu jako příspěvkové organizace kraje
22. Změny v rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce
2009 (2. část)
23. Změny v síti školských zařízení zřizovaných krajem – Tábor, Veselí nad Lužnicí
24. Dodatky zřizovacích listin škol a školských zařízení
25. Schválení příspěvku na kofinancování vymezených staveb k zahájení v roce 2009
v rámci dotačního programu Mze „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a
kanalizací II“
26. Rozpočtové změny 29/09
27. Návrh aktualizace střednědobého rozpočtového výhledu Jihočeského kraje na roky
2010-2015
28. Smlouva o přijetí úvěru od EIB k dočerpání úvěrového rámce v roce 2009
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Majetkové dispozice
29. Záměr majetkoprávního vypořádání nemovitostí
30. Předání staveb do hospodaření Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje
31. Prodej rodinného domu čp. 1446 v k.ú. Písek
32. Záměr prodeje části pozemku v k.ú. Měšice u Tábora
33. Záměr směny nemovitostí v k. ú. Č. Krumlov
34. Záměr budoucí směny pozemků v k.ú. Písek s městem Písek
35. Koupě pozemku v k.ú. Písek od města Písek
36. Koupě pozemku ve zvláště chráněném území v k.ú. Vitice u Vodňan, KN p.č. 385/1
37. Koupě pozemků v ochranném pásmu přírodní památky „Ražický“ v k.ú. Putim
z rozpočtu OZZL
38. Bezúplatný převod pozemků od Pozemkového fondu ČR – územní pracoviště Písek
39. Bezúplatný převod pozemků od Pozemkového fondu ČR – územní pracoviště Písek,
Bavorovská stráň
40. Přijetí daru souboru nemovitostí od města Dačice
41. Přijetí daru od Ministerstva obrany ČR – II. etapa převodu železniční vlečky ze správy
VUSS Pardubice v prostoru Letiště Č. Budějovice
42. Výkup pozemků v areálu Jihočeského letiště České Budějovice KN p.č. 1469/233 a KN
p.č. 1469/234 v k.ú. Homole
43. Souhlas s odstraněním stavby bez čp/če Střední školy, Vimperk, Nerudova 267
44. Změna hospodaření s budovou Pečovatelské služby Č. Budějovice, čp. 105, včetně
zastavěné plochy p.č. 162 v k.ú. Č. Budějovice 6
45. Změna hospodaření s budovou Základní školy Č. Krumlov, Kaplická čp. 19, včetně
zastavěné plochy p.č. 237 v k.ú. Č. Krumlov
46. Návrhy, podněty a připomínky občanů kraje a dalších osob podle § 12 a 13 zákona
129/2000 Sb.
47. Diskuse
48. Závěr
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