ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
Příloha zápisu

Výpis usnesení z 1. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného
dne 9. 11. 2012
Program:
1. Volba ověřovatelů zápisu
Usnesení 1/2012/ZK-1
2. Volba členů návrhové a volební komise
Usnesení 2/2012/ZK-1
3. Projednání dalšího programu ustavujícího zasedání zastupitelstva kraje
Usnesení 3/2012/ZK-1
4. Stanovení počtu členů rady kraje uvolněných pro výkon funkce a stanovení počtu náměstků hejtmana
Usnesení 4/2012/ZK-1
5. Volba hejtmana Jihočeského kraje
Usnesení 5/2012/ZK-1
6. Volba náměstků hejtmana
Usnesení 6/2012/ZK-1
7. Volba dalších uvolněných členů rady kraje
Usnesení 7/2012/ZK-1
8. Volba neuvolněných členů rady kraje
Usnesení 8/2012/ZK-1
9. Určení náměstka hejtmana, který zastupuje hejtmana v době nepřítomnosti, nebo v době, kdy hejtman
nevykonává funkci
Usnesení 9/2012/ZK-1
10. Stanovení data uvolnění členů rady kraje
Usnesení 10/2012/ZK-1
11. Vymezení oblastí svěřených k zabezpečování konkrétních úkolů hejtmanovi kraje, náměstkům
hejtmana a uvolněným dalším členům rady
Usnesení 11/2012/ZK-1
12. Volba členů Výboru Regionální rady regionu soudržnosti NUTS 2 Jihozápad za Jihočeský kraj
Usnesení 12/2012/ZK-1
13. Rozhodnutí o poskytování odměn a paušálních náhrad
Usnesení 13/2012/ZK-1

*****
K bodu: Volba ověřovatelů zápisu
Usnesení č. 1/2012/ZK-1
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
volí
Pavla Hrocha a Ing. Petra Maroše ověřovateli zápisu z ustavujícího zasedání nově zvoleného
Zastupitelstva Jihočeského kraje.
K bodu: Volba členů návrhové a volební komise
Usnesení č. 2/2012/ZK-1
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
volí
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Mgr. Zdeňka Bezecného, Ph.D.
Mgr. Pavla Dvořáka
Josefa Kaloše
Mgr. Petra Podholu
MUDr. Ladislava Přívozníka
JUDr. Ondřeje Veselého
Ing. Jana Zasadila
členy návrhové a volební komise ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva
Jihočeského kraje.
K bodu: Projednání dalšího programu ustavujícího zasedání zastupitelstva kraje
Usnesení č. 3/2012/ZK-1
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
schvaluje
program ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne
9. 11. 2012.
K bodu: Stanovení počtu členů rady kraje uvolněných pro výkon funkce a stanovení počtu
náměstků hejtmana
Usnesení č. 4/2012/ZK-1
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
v souladu s § 35, odst. 2, písm. o) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších
předpisů
stanoví
počet uvolněných členů Zastupitelstva Jihočeského kraje na sedm, ve složení: hejtman, dva
náměstci hejtmana, čtyři uvolnění další členové rady.

K bodu: Volba hejtmana Jihočeského kraje
Usnesení č. 5/2012/ZK-1
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
volí
v souladu s § 35, odst. 2 písm. n) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších
předpisů, Mgr. Jiřího Zimolu hejtmanem Jihočeského kraje.
K bodu: Volba náměstků hejtmana
Usnesení č. 6/2012/ZK-1
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
volí
v souladu s § 35, odst. 2 písm. n) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších
předpisů, Mgr. Ivanu Stráskou náměstkyní hejtmana Jihočeského kraje a Ing. Jaromíra Slívu
náměstkem hejtmana Jihočeského kraje.
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K bodu: Volba dalších uvolněných členů rady kraje
Usnesení č. 7/2012/ZK-1
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
volí
v souladu s § 35, odst. 2 písm. n) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších
předpisů,
Mgr. Vítězslavu Baborovou
Mgr. Bc. Antonína Kráka
Václava Kučeru
Mgr. Jaromíra Nováka
uvolněnými členy Rady Jihočeského kraje.

K bodu: Volba neuvolněných členů rady kraje
Usnesení č. 8/2012/ZK-1
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
volí
v souladu s § 35, odst. 2 písm. n) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších
předpisů,
Ing. Miroslava Jocha
Ing. Stanislava Mrvku
Ing. Václava Valhodu
JUDr. Tomeše Vytisku
neuvolněnými členy Rady Jihočeského kraje.
K bodu: Určení náměstka hejtmana, který zastupuje hejtmana v době nepřítomnosti, nebo v
době, kdy hejtman nevykonává funkci
Usnesení č. 9/2012/ZK-1
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
určuje
v souladu s § 64 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, Mgr. Ivanu
Stráskou náměstkyní hejtmana, která zastupuje hejtmana v době jeho nepřítomnosti, nebo
v době, kdy hejtman nevykonává funkci.
K bodu: Stanovení data uvolnění členů rady kraje
Usnesení č. 10/2012/ZK-1
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
stanovuje
v souladu s § 35, odst. 2 písm. o) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších
předpisů, že hejtman, náměstkové hejtmana a další uvolnění členové rady kraje jsou pro své
funkce uvolněni ode dne 9. 11. 2012.
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K bodu: Vymezení oblastí svěřených k zabezpečování konkrétních úkolů hejtmanovi kraje,
náměstkům hejtmana a uvolněným dalším členům rady
Usnesení č. 11/2012/ZK-1
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
svěřuje
pro volební období 2012 – 2016 členům Rady Jihočeského kraje zabezpečování úkolů v těchto
oblastech:
1. Mgr. Jiřímu Zimolovi, hejtmanovi kraje, zabezpečování úkolů v oblastech:
- zastupování a reprezentace kraje
- krizové řízení a obnova území
- zahraniční vztahy, zahraniční spolupráce, kancelář Brusel
- vnější vztahy, poskytování informací dle zák. č. 106, vyřizování stížností na činnost
samosprávy
- tiskové oddělení
- cestovní ruch, přírodní a kulturní atraktivity, marketing kraje
2. Mgr. Ivaně Stráské, 1. náměstkyni hejtmana, zabezpečování úkolů v oblastech:
- sociální věci, komunitní plánování sociálních služeb
- národnostní menšiny
- zdravotnictví, nemocnice, LPS ZZS
3. Ing. Jaromíru Slívovi, náměstkovi hejtmana, zabezpečování úkolů v oblastech:
- investice kraje, koordinace a realizace velkých projektů kraje
- příprava všech krajských projektů před podáním žádostí o granty a příspěvky z jiných než
krajských zdrojů
- správa a administrace krajských projektů, projektů příspěvkových organizací a projektů
krajem zakládaných obchodních společností
- správa matice příslibů
- granty, příspěvky a dary kraje
- veřejné zakázky
- administrace grantů a příspěvků pro cizí subjekty vč. administrace grantů EU
- řízení záležitostí ROP popř. nástupnického programu EU
- rozvoj služeb e-governmentu a IT (kooperace se ředitelem KÚ)
- podpora vědy, výzkumu a vývoje, agenda VTP a JAIP
- podpora konkurenceschopnosti jihočeských podniků a podnikatelů
4. Mgr. Jaromíru Novákovi, uvolněnému členu rady, zabezpečování úkolů v oblastech:
- finance a ekonomika
- majetek kraje
interní audit a kontrola
5. Václavu Kučerovi, uvolněnému členu rady, zabezpečování úkolů v oblastech:
- životní prostředí, zemědělství, lesnictví, rybářství, myslivost
- problematika jihočeského venkova
- agenda MAS
- podpora hospodářsky slabých oblastí
- kulturní dědictví
- památková péče
6. Mgr. Vítězslavě Baborové, uvolněné člence rady, zabezpečování úkolů v oblastech:
- školství
- řešení otázek zaměstnanosti
- podpora zájmové činnosti mládeže a sportu
- celoživotní vzdělávání
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- kultura
- řízení zřizovaných organizací v rezortu
7. Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, uvolněnému členu rady, zabezpečování úkolů v oblastech:
- územní plánování (jen samosprávné úkony)
- doprava a dopravní obslužnost (JIKORD)
- správa komunikací
- přeshraniční spolupráce
K bodu: Volba členů Výboru Regionální rady regionu soudržnosti NUTS 2 Jihozápad za
Jihočeský kraj
Usnesení č. 12/2012/ZK-1
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
volí
v souladu s § 35 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů,
a zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje,
JUDr. Luboše Dvořáka
Václava Kučeru
Ing. Pavla Pavla
Pavla Samce
Ing. Jaromíra Slívu
Mgr. Pavla Talíře
JUDr. Ondřeje Veselého
Bc. Josefa Vochosku
zástupci Jihočeského kraje v Regionální radě regionu soudržnosti NUTS 2 Jihozápad.
K bodu: Rozhodnutí o poskytování odměn a paušálních náhrad
Usnesení č. 13/2012/ZK-1
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
schvaluje
1. poskytování měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva kraje ode dne 9. 11. 2012 ve
výši dle stávající úpravy dané usnesením č. 6/2011/ZK-20 ze dne 15. 2. 2011 do přijetí úpravy
nové;
2. poskytování měsíčních paušálních náhrad jízdních výdajů a paušálních náhrad ostatních
výdajů neuvolněným členům zastupitelstva ode dne 9. 11. 2012 dle stávající úpravy do přijetí
úpravy nové.
Ověřovatelé:
Pavel Hroch

…………………………….

Ing. Petr Maroš

…………………………….

Mgr. Jiří Zimola
hejtman kraje

…………………………….
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