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IVGR. JIRI ZII\,4OLA
HEJTI\,14N
daturnrT.4.2011

V sou|adus s 40 odst.1 zákonač.12912000
sb'' o krajích'
V p|atném
znění
svo|ávám
22' aasedáni zastupiteIstvaJ i hočeskéhokraje
na útený'19.dubna2011od 10:00hodin'
ZasedánísékonáVe Ve|kém
zasedacím
sá|e(2.pod|aŽí'
ě. dV.2.008)Krajského
úřaduJihoóeského
kraje,u|.U Zimního
stadionu1g52l2,
ceskéBuděiovice.

Mgr. JiříZimola,v.r'

PřÍloha:
Návrhprogramu22. zasedániZastupjteIstva
Jihočeského
kraje

U zimníhostadionu1952/2'37076 České
Budějovico,
t6|efon:
38672o493'iax:386354967
smailr hejtman@kraj-jlhocssky.cz,
www.kraj-jihocssky.cz
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Návrh programu22' zasedánízaslupite|stvaJihočeskéhokraje
dn e í 9 ' d u b n a2 0 í í
,|. zahájeni
2. ZpráVao č in n o sRt ady
i Ji h o čes k ékr
h oa j ez a o b d o b í o5d. 3 . d o 2 4 ' 3 ' 2 o 1 1
p|nění
3' ZpráVao
usnesení
Zastupite|stva
Jihočeského
kraje
4' Vo|bapřísedících
krajského
soudu
5' Zrušeníusneseníč. 582l2o99lzK-,|1
Ve Věci rea|izaceprojektu,,MosteV.ě' 105-048
Koloděje'.a novéschváleníjeho kofinancování
a předfinancování
z rozpočluJihočeského
Krale
6' |nformaceo schvá|enýchzměnách evropskýchpro]ektů
k 28' 2' 2011 - d|e usneseníě'
395l20O8lZKze dne 16. 9. 2008
projektů
7' NáVrhspráVceoRJ20 na přesunutípro,iektů
z |\'4atice
do zásobníkuprojektú
20072013
prvn|ch
grantů
8' Vyhlášení
VýzeVV rámcidruhých
G|obá|ních
Jihočeského
krajeV operačnim
programuVzdě|áVání
pro konkurenceschopnost
programPodporatvorbyúzemněp|ánovací
9' Granto\^i
dokumentace
obcí-Výběrprojektů
10'Grantový program Jihočeskéhokraje Podpora Výstavby a oprav autobusovýcha
železničn|ch
zastáVek,] ' VýzVapro rok2011- Výběrprojektů
11.GrantovýprogramJihoěeského
krajeRozvojma|ýchpodnikate|ů
ve vybranýchregionech'1'
výzvaprc rck2011- Výběrprojektů
12.Grantovýprogramochranapřed povodněmi'1' Výzvapro rok2011 . Výběrpro]ektů
programPodporarekonstrukcÍ
13.Grantový
a opravpoŽárních
nádrŽí(náVesních
V
rybníčků)
obcich- Výběrprojektů
14.Grantovýprogramopravya rekonstrukce
matefukých
ško|,Výstavbaa rekonstrukce
zařizení
prodětido tří|etVěku- Výběrprojektů
15.GrantovýprogramJihočeského
krajePodporaVýstavbya modernizacedětskýchdopravnich
hřišť
a jejichvybaveni,1' výzvaprc rok2011 - Výběrpro]ektů
16.GrantovýprogramJihočeského
krajeRekonstrukce'opravya obnovaVybaveník|ubovena
zák|adensubjektů
z ob|astizájmovéčinnosti
dětía m|ádeže(mimoob|astsportu),1. VýzVa
pro rok20'l1- Výběrprojektů
í7'Grantový program Jihočeskéhokraje Podpora Výstavbya obnovy Vodohospodářské
infrastruktury,
1' výzvapro fok 201'l - Výběrprojektů
programPodporaterénních
18'Grantový
sociá|ních
s|užeb,1' VýzVapro rok 2011 - Výběr
projektů
programPodporaa rozvojprotidrogové
po|itikyJčkV roce 2011, 1' Výzvapro rok
19.Granto\^ý
2011- výběrprojektů
20.GrantovýprogramJihočeského
krajezaváděnínovýchtechno|ogií
do střednicha VyŠšich
prorok2011- VýběrproJektů
odborných
ško|'1' \^ýzva
2'1'GrantovýprogramJihočeského
krajeRekonstrukce
stáVajících
sportovišť'
1' výzva pro rok
projektů
2011- výběr
22'GranIovýprogramJihočeského
krajePodporaŽivéku|tury,1' výzva pro rok 2011 . Výběr
projektů
program)'PodporabezpříspěVkového
23'Granto\^i
dárcovstvíkrve V Jihočeském
krajipro rok
2011.'-výběrprojektů
24 'GrantovýprogramPodporasociá|ního
zač|eňoVáni
osob ohroŽených
sociá|ním
Vy|oučením
.
pro
projektů
na ÚzemiJihoěeského
kraje rok201,l Výběr
příspěvkového
programu
25'Vyh|ášení
Podporaterénních
sociá|ních
s|uŽeb
26'ZměnaStatutufondurozvoiesociá|niobIasti
U zimníhostadionu1952/2'37076 České
Budějovice,
te|€ f on:386720493'fax]386354967
e"mail:heltnan@kraHihocesky.cz,
www.kaj-jihocssky.cz
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projektu
27'ReaIizace
sociá|ních
sIužeb
V Jihoěeském
kraji,.
,'P|ánoVání
příspěvkové
28's|oučení
oÍganizace
zřizovanéJihočeským
krajemv sociá|níob|asti
přímýchVýdajů
pro rok 2o11 a finančních
29'Rozpis rozpočtu
prostředků
regioná|ního
ško|stvi
prob|émů
rozvojovéhoprogramU
řešení
speciÍických
regioná|ního
ško|stvíV
''Podpora
jednot|ivých
krajich.,
30'odpis pohIedáVky
31' DodatkyznzovacíchIistinško|a ško|ských
zařizeni
32'ProgramobnovyVenkovaJihočeského
krajeV roce2011 _ Výběrprojektů
33'PříspěVekna administraciProgramuobnovyVenkovaJihočeského
krajev roce 2011 obcím
s rozšířenou
Důsobností
34'Finanční
darna činnost
místních
akčních
skuoinV roce2011
program
galerií
35.Granto\4í
Podporamuzeia
2011- qýběrprojektů
36.Zřízení
Nadačního
fonduLenorské
sk|o
37.Prodloužení
termínu
Vyúčtování
akce- Domovproseniorychýnov
programuMZe 129 180''Výstavba
38.seznamstavebk zahíeni v Íoce2011V rámcidotačního
a obnovainfrastruktury
vodovodů
a kana|izací
||,'
39.Rozpočtové
změny10/11
po|itiky
40.Vybrané
akce grantové
Jihočeského
krajeV roce2011
41.z|ušeniusneseníč' 341l2010lzK-17Ve věci rea|izaceprojektu
'Rozvoj s|uŽeb
ecovernmentuV JK* a novéschválenírea|izaceprojektu,'Rozvojs|uŽebecovernmentu
v
JK,.Včetně
souvisejícího
kofinancování
a předfinancování
z rozpočtu
JK
Maietkovédispozice
42.|\4ajetkopráVni
vypořádáninemovitostl
43.záměr majetkopráVního
Vypořádání
nemoVitostí
prodeje
44.zámér
nepotřebných
nemovitostí
V k. ú.DobráVoda u Hornistropnice
45.Prodejnemovitostí
V obciVese|íčko
46.DarovánInepotřebných
nemovitosti
V k. ú.Měšiceu TáboraměstuTábor
47'Informace
o majetku
Jihočeského
krajek31' 12.20.|0
prostředků
poskytovaných
pod|erámcovésm|ouvyuzavřenémezi
48.Rozdě|ovánI
finančnich
Jihoěeským
krajema společnostl
ČEz,a's.
49.Různé,
diskuze
50.zá\lěÍ

U zimníhostadionu1952/2'370 76 ceské Budějovicé'telefon|386 720 4g3, íax 386 354 967
e.mai|:hejiman@kÍa].jihoc€ s ky'cz'
www'kl6Hihocesky.cz
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