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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 
 
 

27. zasedání Zastupitelstva Jiho českého kraje 
 

na úterý 8. listopadu 2011 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 27. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 
 

 
 
 

                                                                                                                                   datum: 26. 10. 2011 
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Návrh programu 27. zasedání Zastupitelstva Jiho českého kraje 
dne 8. listopadu 2011  

 

 
1. Zahájení 
2. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje za období od 17. 8. do 18. 10. 2011  
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. Poskytnutí finančního daru Japonsku v rámci solidarity a humanitární pomoci  
7. Poskytnutí finančního příspěvku Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje  
8. Rozdělení neinvestiční dotace poskytnuté Ministerstvem vnitra ČR a Jihočeským krajem 

na rok 2011 na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí  
9. Politika územního rozvoje ČR 2008 - podněty k aktualizaci 
10. Grantový program Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - výběr projektů  
11. Grantový program Jihočeského kraje Stipendijní motivační program pro žáky středních 

škol ve vybraných učebních oborech, 1. výzva pro rok 2011 - výběr projektů  
12. Grantový program Jihočeského kraje Podpora programu dopravy dětí na dětská dopravní 

hřiště ve školním roce 2011/2012 - výběr projektů  
13. Vyúčtování dopravní obslužnosti za rok 2010  
14. Dodatek č. 5 k Rámcové smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje pro 

RRRSJ  
15. Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací zřizovaných Jihočeským 

krajem v sociální oblasti  
16. Změna usnesení č. 315/2010/ZK-17 ve věci záměru prodeje nemovitostí v majetku 

společnosti Nemocnice Strakonice, a.s.  
17. Změna usnesení č. 66/2010/ZK-13 ve věci schválení realizace projektu Snížení 

energetické náročnosti areálu Nemocnice Tábor, a.s.“  
18. Realizace projektu „Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji“  
19. Schválení realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování, 

předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje – 
VOŠ, SPŠ automobilní a technická, Č. Budějovice, Skuherského 1274/3, objekt 
Rudolfovská  

20. Schválení realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování, 
předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje – 
VOŠ, SPŠ aut. a tech., Č. Budějovice, Skuherského 1274/3, objekt Trocnovská  

21. Schválení realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování, 
předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje – 
VOŠ, SPŠ aut. a tech., Č. Budějovice, Skuherského 1274/3, objekt Žižkova  

22. Schválení realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování, 
předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje – 
VOŠ, Střední škola, COP Sezimovo Ústí, Budějovická 421  

23. Schválení realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování, 
předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje – DD, 
MŠ, ZŠ a PrŠ, Písek, Šobrova 111  

24. Schválení realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování, 
předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje – ISŠ 
stavební, České Budějovice, Nerudova 59   
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25. Schválení realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování, 
předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje – MŠ 
pro zrakově postižené České Budějovice, Zachariášova 5  

26. Schválení realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování, 
předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje – SŠ 
OSaŘ a JŠ, Tábor, Bydlinského  2474  

27. Schválení realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování, 
předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje – SŠ 
OSaŘ a JŠ, Tábor, Bydlinského 2474 – objekt Chýnovská  

28. Schválení realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování, 
předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje – SPŠ 
strojní a stavební, Tábor, Komenského 1670  

29. Schválení realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování, 
předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje – 
SOŠ vet., mechanizační a zahr. a JŠ, České  Budějovice, Rudolfovská 92  

30. Jihočeské krajské programy podpory sportu pro rok 2012 - vyhlášení  
31. Jihočeské krajské programy podpory práce s dětmi a mládeží pro rok 2012 - vyhlášení  
32. Změny v síti školských zařízení zřizovaných krajem – DDM Český Krumlov, DDM Kaplice  
33. Dodatky zřizovacích listin škol a školských zařízení  
34. Změna v rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 

2011 (3. část)  
35. Prohlášení o spolupráci k realizaci projektů v oblasti dopravy a cestovního ruchu  
36. Realizace projektu „Dny otevřených ateliérů“ a jeho kofinancování a předfinancování z 

rozpočtu Jihočeského kraje  
37. Cena hejtmana Jihočeského kraje za zachování a rozvoj lidových tradic  
38. Vyhlášení Dotačního programu Jihočeského kraje pro poskytování příspěvků na 

přehlídky a soutěže v roce 2012  
39. Vyhlášení Dotačního programu Jihočeského kraje pro poskytování příspěvků v oblasti 

kultury v roce 2012  
40. Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Jihočeského kraje 

na období 2012 - 2020  
41. Příspěvky na odměny v soutěži „Jihočeská ratolest“  
42. Příspěvek na činnost Centra ochrany fauny Zoo Hluboká nad Vltavou  
43. Plnění rozpočtu Jihočeského kraje za 3. čtvrtletí roku 2011  
44. Návrh - Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje na období let 2012 - 2017  
45. Rozpočtové změny 31/11  
46. Vybrané akce grantové politiky Jihočeského kraje - III. kolo v roce 2011  
47. Žádosti o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně - listopad 2011  
Majetkové dispozice 
48. Majetkové dispozice v rámci stavby „Přeložka silnic II/157 a II/156 v Českých 

Budějovicích - 1. etapa, část 1.2“  
49. Předání staveb k hospodaření Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje 
50. Majetkoprávní vypořádání nemovitostí  
51. Záměr majetkoprávního vypořádání nemovitostí  
52. Záměr prodeje nemovitosti v obci Stráž nad Nežárkou   
53. Záměr prodeje části pozemku v Táboře  
54. Revokace usnesení č. 92/2011/ZK-21 - záměr prodeje nepotřebných nemovitostí v k. ú. 

České Budějovice 3 a usnesení č. 220/2011/ZK-23 - prodej nepotřebných nemovitostí v 
k. ú. České Budějovice 3  
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55. Koupě pozemků v k. ú. Stachy  
56. Darování pozemku KN p.č. 202/66 v k.ú. Homole  
57. Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Protivín od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve 

věcech majetkových  
58. Návrh zákonodárné iniciativy kraje – návrh novely zákona 306/1999 Sb.  
59. Různé, diskuze 
60. Závěr 

 
 

 


