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H E J T M A N  

 
 
 
 

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

s v o l á v á m 
 
 

31. zasedání Zastupitelstva Jiho českého kraje 
 

na úterý 15. kv ětna 2012 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 31. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 
 

 
 
 

                                                                                                                                   datum: 25. 4. 2012 
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Návrh programu 31. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 
dne 15. května 2012 

 
1. Zahájení 
2. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje za období od 13. 3. do 30. 4. 2012  
3. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje  
4. Zpráva o vyřizování podnětů, dotazů a připomínek členů zastupitelstva kraje  
5. Informace o jednání Rady Asociace krajů ČR  
6. Grantový program na podporu jednotek SDH obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro 

rok 2012 - výběr projektů  
7. Návrh volby přísedícího krajského soudu  
8. Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2012 – výběr projektů  
9. Žádost o udělení výjimky v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v 

roce 2011(3. část)  
10. Příspěvek na administraci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 

2012 obcím s rozšířenou působností  
11. Změna usnesení č.69/2012/ZK-30 ve věci grantových projektů doporučených k 

financování v 1. výzvě druhých globálních grantů Jihočeského kraje v rámci OP 
VK  

12. Dodatek č. 2 k Dohodě o spolupráci Řídícího orgánu a Zprostředkujícího subjektu 
při zabezpečení realizace OP VK  

13. Návrh správce ORJ 20 na vyřazení projektů z Matice projektů a jejich případné 
přesunutí do Zásobníku projektů  

14. Grantový program Jihočeského kraje Podpora veřejných vědeckovýzkumných 
institucí a vysokých škol, 1. výzva pro rok 2012 - výběr projektů 

15. Grantový program Jihočeského kraje Úcta k předkům, 1. výzva pro rok 2012 - 
výběr projektů  

16. Grantový program Jihočeského kraje Podpora a rozvoj protidrogové politiky Jčk v 
roce 2012, 1. výzva pro rok 2012 - výběr projektů  

17. Grantový program Jihočeského kraje Podpora terénních sociálních služeb, 1. 
výzva pro rok 2012 - výběr projektů  

18. Grantový program Jihočeského kraje Opravy a rekonstrukce mateřských škol. 
Výstavba a rekonstrukce zařízení pro děti do tří let věku. 1. výzva pro rok 2012 - 
výběr projektů  

19. Grantový program Jihočeského kraje Rekonstrukce, opravy a obnova vybavení 
kluboven a základen subjektů z oblasti zájmové činnosti dětí a mládeže (mimo 
oblast sportu), 1. výzva pro rok 2012 - výběr projektů  

20. Grantový program Jihočeského kraje Zavádění nových technologií a obnova 
vybavení konzervatoře a základních uměleckých škol hudebními nástroji, 1. výzva 
pro rok 2012 - výběr projektů  

21. Grantový program Jihočeského kraje Podpora služeb nedefinovaných v zák. č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách, 1. výzva pro rok 2012 - výběr projektů  

22. Grantový program Jihočeského kraje Zlepšení veřejného osvětlení v obcích, 1. 
výzva pro rok 2012 - výběr projektů  

23. Grantový program Jihočeského kraje Podpora přímého prodeje jihočeských 
zemědělských a potravinářských produktů, 1. výzva pro rok 2012 - výběr projektů  

24. Grantový program Jihočeského kraje Podpora zřízení bezpečnostních prvků na 
pozemních komunikacích, 1. výzva pro rok 2012 - výběr projektů  

25. Grantový program Jihočeského kraje Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných 
regionech, 1. výzva pro rok 2012 - výběr projektů  

26. Grantový program Jihočeského kraje Produkty a služby v cestovním ruchu 
„Žijeme v památkách“, 1. výzva pro rok 2012 - výběr projektů  
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27. Grantový program Jihočeského kraje Ochrana před povodněmi, 1. výzva pro rok 
2012 - výběr projektů  

28. Grantový program Jihočeského kraje Podpora výstavby a modernizace dětských 
dopravních hřišť a jejich vybavení, 1. výzva pro rok 2012 - výběr projektů 

29. Grantový program Jihočeského kraje Rozvoj infrastruktury podporující zážitkovou 
turistiku, 1. výzva pro rok 2012 - výběr projektů   

30. Grantový program Jihočeského kraje Podpora výstavby a obnovy 
vodohospodářské infrastruktury, 1. výzva pro rok 2012 - výběr projektů  

31. Grantový program Jihočeského kraje Podpora živé kultury, 1. výzva pro rok 2012 
- výběr projektů  

32. Grantový program Jihočeského kraje Podpora výstavby a oprav autobusových a 
železničních zastávek, 1. výzva pro rok 2012 - výběr projektů  

33. Grantový program Jihočeského kraje Zavádění nových technologií do středních a 
vyšších odborných škol, 1. výzva pro rok 2012 - výběr projektů  

34. Grantový program Jihočeského kraje Rekonstrukce stávajících sportovišť, 1. 
výzva pro rok 2012 - výběr projektů  

35. Grantový program Jihočeského kraje Podpora rekonstrukcí a oprav požárních 
nádrží (návesních rybníčků) v obcích, 1. výzva pro rok 2012 - výběr projektů  

36. Grantový program Podpora muzeí a galerií 2012 - výběr projektů  
37. Grantový program Nemovité kulturní památky 2012 - výběr projektů  
38. Grantový program Zvýšené náklady obnovy památkově chráněných staveb 2012 - 

výběr projektů 
39. Grantový program Předprojektová příprava obnovy kulturních památek 2012 - 

výběr projektů  
40. Grantový program Movité kulturní dědictví 2012 - výběr projektů 
41. Grantový program Obnova drobné sakrální architektury v krajině 2012 - výběr 

projektů  
42. Grantový program Podpora vzdělávání lékařů v nemocnicích se sídlem v 

Jihočeském kraji pro rok 2012 - výběr projektů  
43. Grantový program „Podpora bezpříspěvkového dárcovství krve v Jihočeském kraji 

pro rok 2012“ - výběr projektů  
44. Grantový program Podpora sociálního začleňování osob ohrožených sociálním 

vyloučením na území Jihočeského kraje - výběr projektů  
45. Příspěvkový program „Podpora sociálních služeb“, 1. výzva pro rok 2012 - výběr 

projektů  
46. Koncepce Oddělení prevence a humanitních činností 2012 - 2014  
47. Zrušení usnesení ZK a realizace projektu „Modernizace odborného vzdělávání na 

VOŠ, SPŠ automobilní a technické v Českých Budějovicích - škola 21. století“ a 
jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje  

48. Zrušení usnesení ZK a realizace projektu „Učíme se podnikat“ a jeho 
kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje  

49. Zrušení usnesení ZK a realizace projektu „Inovace a modernizace odborného 
vzdělávání na SZŠ a VOŠZ Č. Budějovice“ a jeho kofinancování a 
předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje  

50. Zrušení usnesení ZK a realizace projektu „Modernizace technologického 
vybavení odborného výcviku technických oborů SOŠ a SOU Písek“ a jeho 
kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje  

51. Zrušení usnesení ZK a realizace projektu „Zlepšení materiálních a technických 
podmínek pro praktickou výuku na Školním rybářství Protivín“ a jeho 
kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje  
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52. Zrušení usnesení ZK a realizace projektu „Rekonstrukce a modernizace prostor 
praktického vyučování“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu 
Jihočeského kraje  

53. Zrušení usnesení ZK a realizace projektu „Vzdělávací středisko (nadregionálního 
významu) pro zpracovatelský průmysl“ a jeho kofinancování a předfinancování z 
rozpočtu Jihočeského kraje  

54. Realizace projektu „Nové technologie v odborné praxi s ohledem na trh práce“ a 
jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje  

55. Realizace projektu „Technologické multifunkční centrum (TMC)“ a jeho 
kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje  

56. Realizace projektu „Zvýšení kvality vzdělávání zavedením nových technologií do 
výuky“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje  

57. Realizace projektu „Rozvoj moderních technologií na COP“ a jeho kofinancování 
a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje  

58. Realizace projektu „Modernizace odborných učeben a dílen SOŠ Velešín“ a jeho 
kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje  

59. Realizace projektu „Modernizace výuky technických oborů Střední školy Vimperk“ 
a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje  

60. Dotace z FRŠ -   IV. etapa  
61. Dodatky zřizovacích listin škol a školských zařízení  
62. Návrh zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje  
63. Grantový program Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - výběr 

projektů  
64. Program investiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy na území 

Jihočeského kraje – aktualizace 2012  
65. Program opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje 

realizovaných v rámci Strategie bezpečnosti silničního provozu  
66. Doplnění seznamu staveb a poskytnutí příspěvku na kofinancování vymezených 

staveb k zahájení v roce 2011 v rámci dotačního programu MZe „Výstavba a 
obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ 2. část  

67. Příspěvky na hospodaření v lesích - 2. část žádostí k projednání  
68. Prodloužení termínu pro závěrečné vyúčtování - Domov pro seniory Chýnov  
69. Prodloužení termínu pro závěrečné vyúčtování - REVITA CZ o.p.s.  
70. Plnění rozpočtu Jihočeského kraje za 1. čtvrtletí roku 2012  
71. Rozpočtové změny 11/12  
72. Vybrané akce grantové politiky Jihočeského kraje - II. kolo v roce 2012  
73. Žádosti o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně - duben až 

květen 2012  
Majetkové dispozice 
74. Majetkoprávní vypořádání nemovitostí  
75. Záměr majetkoprávního vypořádání nemovitostí  
76. Záměr prodeje části pozemku v k. ú. Horní Planá  
77. Prodej objektu a parcely v k. ú. České Budějovice 3  
78. Směna pozemků v k. ú. Jindřichův Hradec  
79. Dohoda o zrušení předkupního práva k pozemkům p.č.636/11 a p.č.636/12 v 

k.ú.Vodňany  
80. Informace o majetku Jihočeského kraje k 31. 12. 2011  
81. Záštity členů Rady Jihočeského kraje  
82. Různé, diskuze 
83. Závěr 
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