Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
Příloha zápisu

Výpis usnesení z 23. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 19. 5. 2016
Program:
1. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje za období od 2. 5. do 30. 5. 2016
Usnesení 150/2016/ZK-23
2. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje
Usnesení 151/2016/ZK-23
3. Návrh volby přísedící krajského soudu
Usnesení 152/2016/ZK-23
4. Problematika církevních restitucí
Usnesení 153/2016/ZK-23
5. Společné prohlášení k financování regionální politiky EU po roce 2020
Usnesení 154/2016/ZK-23
6. Vyrovnávací platby za závazek veřejné služby nemocnicím JčK na rok 2016
Usnesení 155/2016/ZK-23
7. Pověření nemocnic Jihočeského kraje činnostmi vykonávanými v obecném hospodářském zájmu
Usnesení 156/2016/ZK-23
8. Realizace projektu „Nový multifunkční pavilon Nemocnice Český Krumlov, a.s.“
Usnesení 157/2016/ZK-23
9. Dodatky k pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu v oblasti
sociálních služeb
Usnesení 158/2016/ZK-23
10. Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací zřizovaných Jihočeským krajem v sociální
oblasti
Usnesení 159/2016/ZK-23
11. Odůvodnění veřejné zakázky na stavební práce „Oprava komunikací SFDI 2016 - druhá část“
Usnesení 160/2016/ZK-23
12. Změna usnesení zastupitelstva č. 331/2015/ZK-19 ve věci „Dotační programy Jihočeského kraje pro rok
2016“
Usnesení 161/2016/ZK-23
13. Dotační program Jihočeského kraje Podpora vzdělávání lékařů v nemocnicích se sídlem v Jihočeském
kraji, 1. výzva pro rok 2016 - výběr projektů
Usnesení 162/2016/ZK-23
14. Dotační program Jihočeského kraje Podpora plánování sociálních služeb na území správních obvodů
obcí s rozšířenou působností v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2016 - výběr projektů
Usnesení 163/2016/ZK-23
15. Dotační program Jihočeského kraje Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje, 1. výzva pro
rok 2016 - výběr projektů
Usnesení 164/2016/ZK-23
16. Dotační program Jihočeského kraje Podpora zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích,
1. výzva pro rok 2016 - výběr projektů
Usnesení 165/2016/ZK-23
17. Dotační program Jihočeského kraje Podpora školství, 1. výzva pro rok 2016 - výběr projektů
Usnesení 166/2016/ZK-23
18. Dotační program Jihočeského kraje Podpora práce s mládeží v Jihočeském kraji v rámci naplňování
koncepce MŠMT, 1. výzva pro rok 2016 - výběr projektů
Usnesení 167/2016/ZK-23
19. Dotační program Jihočeského kraje Podpora rodinné politiky (Podpora posilování rodičovských
kompetencí, mezigeneračního soužití a prevence sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti), 1. výzva
pro rok 2016 - výběr projektů
Usnesení 168/2016/ZK-23
20. Dotační program Jihočeského kraje Podpora rekonstrukcí a oprav požárních nádrží (návesních rybníčků)
v obcích, 1. výzva pro rok 2016 - výběr projektů
Usnesení 169/2016/ZK-23
1
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21. Dotační program Jihočeského kraje Ochrana před povodněmi, 1.výzva pro rok 2016 - výběr projektů
Usnesení 170/2016/ZK-23
22. Dotační program Jihočeského kraje Podpora činnosti útulků pro zvířata, 1. výzva pro rok 2016 - výběr
projektů
Usnesení 171/2016/ZK-23
23. Dotační program Jihočeského kraje Dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského
kraje, 1. výzva pro rok 2016 - výběr projektů
Usnesení 172/2016/ZK-23
24. Dotační program Jihočeského kraje Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje,
1. výzva pro rok 2016 - výběr projektů
Usnesení 173/2016/ZK-23
25. Dotační program Jihočeského kraje Podpora muzeí a galerií, 1. výzva pro rok 2016 - výběr projektů
Usnesení 174/2016/ZK-23
26. Dotační program Jihočeského kraje Podpora cestovního ruchu, 1. výzva pro rok 2016 - výběr projektů
Usnesení 175/2016/ZK-23
27. Dotace na hospodaření v lesích - 2. část žádostí k projednání
Usnesení 176/2016/ZK-23
28. Dotační program Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského
kraje, 1. výzva pro rok 2016 - výběr projektů
Usnesení 177/2016/ZK-23
29. Žádosti o prodloužení termínu realizace dotací na zpracování územních plánů obcí Jihočeského kraje
Usnesení 178/2016/ZK-23
30. Zrušení usnesení č. 76/2015/ZK-16 a realizace projektu „Integrated Heavy Rain Risk Management RAINMAN“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu kraje
Usnesení 179/2016/ZK-23
31. Individuální dotace Asociaci nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje z.s.
Usnesení 180/2016/ZK-23
32. Pověření výkonem služeb obecného hospodářského zájmu pro Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.
Usnesení 181/2016/ZK-23
33. Vyrovnávací platba za závazek veřejné služby na úhradu ztráty z činnosti obecného hospodářského
zájmu Jihočeského vědeckotechnického parku, a.s. na rok 2016
Usnesení 182/2016/ZK-23
34. Vyrovnávací platba za závazek veřejné služby na úhradu ztráty z činnosti obecného hospodářského
zájmu spojeného se zajištěním programu Jihočeských podnikatelských voucherů Jihočeského
vědeckotechnického parku, a.s. na rok 2016
Usnesení 183/2016/ZK-23
35. Aktualizace SM/117/ZK Statut fondu stavebního řádu (FSŘ)
Usnesení 184/2016/ZK-23
36. Návrh zástupce Jihočeského kraje na jednání valné hromady RERA a.s.
Usnesení 185/2016/ZK-23
37. Valná hromada společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s.
Usnesení 186/2016/ZK-23
38. Úprava závazkových vztahů se společností JIKORD s.r.o.
Usnesení 187/2016/ZK-23
39. Rámec pro podporu infrastruktury a investic v KAP – záměry zřizovaných škol a školských zařízení do
IROP
Usnesení 188/2016/ZK-23
40. Dodatek č. 1 k Memorandu o spolupráci mezi JčK, FAČR a Statutárním městem České Budějovice
Usnesení 189/2016/ZK-23
41. Dodatky zřizovacích listin škol a školských zařízení
Usnesení 190/2016/ZK-23
42. Přístavba a úprava budovy Jihočeské vědecké knihovny - Lidická 1
Usnesení 191/2016/ZK-23
43. Rekonstrukce a dostavba Wortnerova domu Alšovy jihočeské galerie
Usnesení 192/2016/ZK-23
44. Rekonstrukce objektu Sparta Alšovy jihočeské galerie
Usnesení 193/2016/ZK-23
45. Částečná demolice a výstavba nového depozitárního objektu Ledenice
Usnesení 194/2016/ZK-23
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46. Výtvarně prostorové řešení stálé expozice Jihočeského muzea v Českých Budějovicích
Usnesení 195/2016/ZK-23
47. Poskytnutí dotací Obci Jankov, Městu Český Krumlov a Jihočeskému divadlu, p.o.
Usnesení 196/2016/ZK-23
48. Cena hejtmana Jihočeského kraje za zachování a rozvoj lidových tradic
Usnesení 197/2016/ZK-23
49. Koncepce podpory památkové péče Jihočeského kraje v letech 2015 - 2020
Usnesení 198/2016/ZK-23
50. Plány dílčích povodí Horní Vltavy, Dolní Vltavy, Dyje a ostatních přítoků Dunaje
Usnesení 199/2016/ZK-23
51. Návrh poskytnutí dotace vlastníkům a nájemcům pozemků ve vybraných zvláště chráněných územích
Jihočeského kraje 2016
Usnesení 200/2016/ZK-23
52. Rozpočtové změny 12/16
Usnesení 201/2016/ZK-23
53. Záměr majetkoprávního vypořádání nemovitostí
Usnesení 202/2016/ZK-23
54. Majetkoprávní vypořádání nemovitostí
Usnesení 203/2016/ZK-23
55. Předání staveb k hospodaření Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, vyřazení staveb z hospodaření
Správy a údržby silnic Jihočeského kraje a nemovitosti doporučené k demolici
Usnesení 204/2016/ZK-23
56. Nový záměr prodeje nemovitostí v k. ú. Horní Planá
Usnesení 205/2016/ZK-23
57. Záměr prodeje pozemků v k.ú. Planá u Českých Budějovic
Usnesení 206/2016/ZK-23
58. Záměr prodeje části pozemku v k.ú. Měšice u Tábora
Usnesení 207/2016/ZK-23
59. Záměr darování pozemku Nemocnici Písek a.s.
Usnesení 208/2016/ZK-23
60. Záštity členů Rady Jihočeského kraje s finanční podporou
Usnesení 209/2016/ZK-23
*****
K bodu: Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje za období od 2. 5. do 30. 5. 2016
Usnesení č. 150/2016/ZK-23
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
bere na vědomí
v souladu s ustanovením § 58, odst. 4 zák. č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, zprávu
o činnosti Rady Jihočeského kraje za období od 11. 3. do 1. 5. 2016.
K bodu: Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje
Usnesení č. 151/2016/ZK-23
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje ke dni 2. 5. 2016;
II. schvaluje
návrhy opatření uvedené ve zprávě o plnění usnesení zastupitelstva kraje.
K bodu: Návrh volby přísedící krajského soudu
Usnesení č. 152/2016/ZK-23
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
I. volí
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Ing. Hanu Vodňanskou na dobu čtyř let do funkce přísedící Krajského soudu v Českých Budějovicích
v souladu s § 64 odst. 2 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit podání informace o zvolení přísedící
předsedovi krajského soudu.
T: 27. 5. 2016
K bodu: Problematika církevních restitucí
Usnesení č. 153/2016/ZK-23
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
zprávu o podaných žalobách církevních subjektů vůči Jihočeskému kraji a dalším postupu Jihočeského kraje
v započatých soudních sporech;
II. schvaluje
návrh zákonodárné iniciativy Jihočeského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb.,
o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon
o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) ve znění nálezu Ústavního soudu
č. 177/2013 Sb., a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, dle důvodové
zprávy mat. č. 222/ZK/16;
III. ukládá
Mgr. Jiřímu Zimolovi, hejtmanovi kraje, podat návrh zákonodárné iniciativy Zastupitelstva Jihočeského kraje
dle části II. tohoto usnesení Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.
T: 31. 5. 2016
K bodu: Společné prohlášení k financování regionální politiky EU po roce 2020
Usnesení č. 154/2016/ZK-23
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
I. souhlasí
s připojením Jihočeského kraje ke společnému prohlášení „Silná obnovená regionální politika pro všechny
regiony po roce 2020“ dle přílohy č. 2;
II. pověřuje
Mgr. Jiřího Zimolu, hejtmana kraje, k podpisu společného prohlášení „Silná obnovená regionální politika pro
všechny regiony po roce 2020“.
K bodu: Vyrovnávací platby za závazek veřejné služby nemocnicím JčK na rok 2016
Usnesení č. 155/2016/ZK-23
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. poskytnutí dotace jako vyrovnávací platby za závazek veřejné služby na rok 2016 nemocnicím založeným
Jihočeským krajem dle přílohy č. 1 mat. č. 214/ZK/16,
2. návrh smlouvy o poskytnutí dotace jako vyrovnávací platby za závazek veřejné služby na rok 2016
nemocnicím založeným Jihočeským krajem dle přílohy č. 2 mat. č. 214/ZK/16;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci usnesení.
K bodu: Pověření nemocnic Jihočeského kraje činnostmi vykonávanými v obecném hospodářském zájmu
Usnesení č. 156/2016/ZK-23
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
I. ruší
usnesení č. 347/2013/ZK-8 ze dne 05. 12. 2013, stanovující činnosti nemocnic Jihočeského kraje, které jsou
službou obecného hospodářského zájmu na období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2018, pověřující nemocnice
Jihočeského kraje poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu na období od 1. 1. 2014 do 31. 12.
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2018 a část IV. usnesení č. 19/2013/ZK-3 ze dne 7. 3. 2013, kterým byla schválena Metodika výpočtu
dovolené míry veřejné podpory ex-ante nemocnic Jihočeského kraje;
II. stanoví
činnosti nemocnic Jihočeského kraje, které jsou službou obecného hospodářského zájmu na období
od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2025 v rozsahu dle přílohy č. 1 mat. č. 215/ZK/16;
III. pověřuje
nemocnice Jihočeského kraje poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu na období
od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2025 v rozsahu dle přílohy č. 1 mat. č. 215/ZK/16;
IV. schvaluje
Metodiku výpočtu dovolené míry veřejné podpory ex-ante nemocnic Jihočeského kraje ve znění přílohy č. 2
mat. č. 215/ZK/16.
K bodu: Realizace projektu „Nový multifunkční pavilon Nemocnice Český Krumlov, a.s.“
Usnesení č. 157/2016/ZK-23
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
I. schvaluje
realizaci projektu „Nový multifunkční pavilon Nemocnice Český Krumlov, a.s.“ s předpokladem rozložení
finančních prostředků na léta 2016 až 2018 dle důvodové zprávy mat. č. 104/ZK/16;
II. ukládá
Mgr. Ivaně Stráské, první náměstkyni hejtmana, předložit návrh dle části I. usnesení radě kraje vykonávající
působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s., k projednání.
T: 26. 5. 2016
K bodu: Dodatky k pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu v
oblasti sociálních služeb
Usnesení č. 158/2016/ZK-23
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. Dodatek č. 2 k Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu,
konkrétně k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby v rozsahu základních činností na území kraje
(dále jen „Pověření“) č. OSVZ/2/2016 poskytovateli sociálních služeb Arkáda - sociálně psychologické
centrum, z. ú., Husovo nám. 2/24, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek, IČO 60083204, ve znění
uvedeném v příloze č. 1 návrhu 210/ZK/16;
2. Dodatek č. 2 k Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu,
konkrétně k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby v rozsahu základních činností na území kraje
(dále jen „Pověření“) č. OSVZ/3/2016 poskytovateli sociálních služeb Arpida, centrum pro rehabilitaci osob
se zdravotním postižením, z.ú., U Hvízdala 1402/9, 370 11 České Budějovice, IČO 65053079, ve znění
uvedeném v příloze č. 2 návrhu 210/ZK/16;
3. Dodatek č. 2 k Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu,
konkrétně k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby v rozsahu základních činností na území kraje
(dále jen „Pověření“) č. OSVZ/58/2016 poskytovateli sociálních služeb FOKUS České Budějovice, z.s.,
Bezdrevská 1118/1, 370 11 České Budějovice, IČO 27023583, ve znění uvedeném v příloze č. 3 návrhu
210/ZK/16;
4. Dodatek č. 1 k Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu,
konkrétně k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby v rozsahu základních činností na území kraje
(dále jen „Pověření“) č. OSVZ/75/2016 poskytovateli sociálních služeb Jihočeské centrum pro zdravotně
postižené a seniory o.p.s., SNP 559, 383 01 Prachatice, IČO 26594463, ve znění uvedeném v příloze č. 4
návrhu 210/ZK/16;
5. Dodatek č. 1 k Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu,
konkrétně k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby v rozsahu základních činností na území kraje
(dále jen „Pověření“) č. OSVZ/11/2016 poskytovateli sociálních služeb Centrum sanace rodin s dětmi spolek, nám. F. Křižíka 2840, 390 01 Tábor, IČO 04310543, ve znění uvedeném v příloze č. 5 návrhu
210/ZK/16;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části I.
usnesení.
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K bodu: Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací zřizovaných Jihočeským krajem v sociální
oblasti
Usnesení č. 159/2016/ZK-23
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
schvaluje
1. Dodatek ke Zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky, Zběšičky 23, 398 43
Bernartice, IČO 70869669, ve znění uvedeném v příloze č. 1 mat. č. 212/ZK/16,
2. Dodatek ke Zřizovací listině Domova důchodců Horní Planá, Komenského 6, 382 26 Horní Planá, IČO
00665746, ve znění uvedeném v příloze č. 2 mat. č. 212/ZK/16,
3. Dodatek ke Zřizovací listině Domova pro seniory Kaplice, Míru 366, 382 41 Kaplice, IČO 60630213, ve
znění uvedeném v příloze č. 3 mat. č. 212/ZK/16.
K bodu: Odůvodnění veřejné zakázky na stavební práce „Oprava komunikací SFDI 2016 - druhá část“
Usnesení č. 160/2016/ZK-23
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
schvaluje
odůvodnění veřejné zakázky na stavební práce na akci „Oprava komunikací SFDI 2016 – druhá část“
dle § 156 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění, které je přílohou
mat. č. 227/ZK/16.
K bodu: Změna usnesení zastupitelstva č. 331/2015/ZK-19 ve věci „Dotační programy Jihočeského kraje pro
rok 2016“
Usnesení č. 161/2016/ZK-23
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
I. schvaluje
změnu usnesení č. 331/2015/ZK-19 ze dne 5. 11. 2015 ve věci „Dotační programy Jihočeského kraje pro rok
2016“, část II. „schvaluje“ tak, že ve výčtu dotačních programů Jihočeského kraje pro rok 2016 se doplňuje
nový dotační program „Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže v rámci spolupráce Českého olympijského
výboru (dále ČOV) a Jihočeského kraje“ s alokací 4 500 000,- Kč;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části I.
usnesení.
T:31.12.2017
K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora vzdělávání lékařů v nemocnicích se sídlem v
Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2016 - výběr projektů
Usnesení č. 162/2016/ZK-23
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Podpora vzdělávání lékařů v nemocnicích se sídlem v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2016, dle příloh
mat. č. 168/ZK/16;
II. schvaluje
dotace v celkové výši 500 000,- Kč následujícím žadatelům:
1. Nemocnice Prachatice, a.s., Nebahovská 1015, Prachatice
Podpora vzdělávání lékařů v nemocnicích se sídlem v Jihočeském kraji
94 000,- Kč,
2. Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., U Nemocnice 380, Jindřichův Hradec
Podpora vzdělávání lékařů v nemocnicích se sídlem v Jihočeském kraji
106 000,- Kč,
3. Nemocnice Tábor, a.s., kpt. Jaroše 2000, Tábor
Podpora vzdělávání lékařů v nemocnicích se sídlem v Jihočeském kraji
42 000,- Kč,
4. Nemocnice Písek, a.s., Karla Čapka 589, Budějovické předměstí, Písek
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Podpora vzdělávání lékařů v Nemocnici Písek, a.s.
61 000,- Kč,
5. Nemocnice Strakonice, a.s., Radomyšlská 336, Strakonice
Podpora vzdělávání lékařů v nemocnicích se sídlem v Jihočeském kraji pro rok 2016 197 000,- Kč;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části
II. usnesení.
K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora plánování sociálních služeb na území správních
obvodů obcí s rozšířenou působností v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2016 - výběr projektů
Usnesení č. 163/2016/ZK-23
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Podpora plánování sociálních služeb na území správních obvodů s rozšířenou působností v Jihočeském
kraji, 1. výzva pro rok 2016, dle přílohy č. 1 mat. č. 169/ZK/16;
II. schvaluje
dotace v celkové výši 623 000,- Kč dle příloh mat. č. 169/ZK/16;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části
II. usnesení.
K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje, 1. výzva
pro rok 2016 - výběr projektů
Usnesení č. 164/2016/ZK-23
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2016, dle přílohy č. 1 mat.
č. 175/ZK/16;
II. schvaluje
dotace v celkové výši 7 500 000,- Kč dle příloh mat. č.175/ZK/16;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části
II. usnesení.
K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora zřízení bezpečnostních prvků na pozemních
komunikacích, 1. výzva pro rok 2016 - výběr projektů
Usnesení č. 165/2016/ZK-23
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Podpora zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích, 1. výzva pro rok 2016, dle přílohy č. 1
mat. č. 160/ZK/16;
II. schvaluje
dotace v celkové výši 1 846 999,- Kč dle příloh mat. č. 160/ZK/16;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části
II. usnesení.
K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora školství, 1. výzva pro rok 2016 - výběr projektů
Usnesení č. 166/2016/ZK-23
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
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I. bere na vědomí
protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Podpora školství, 1. výzva pro rok 2016 dle přílohy č. 1 mat. č. 163/ZK/16;
II. schvaluje
dotace v celkové výši 3 000 000,- Kč dle příloh mat. č. 163/ZK/16;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části
II. usnesení.
K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora práce s mládeží v Jihočeském kraji v rámci naplňování
koncepce MŠMT, 1. výzva pro rok 2016 - výběr projektů
Usnesení č. 167/2016/ZK-23
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Podpora práce s mládeží v Jihočeském kraji v rámci naplňování koncepce MŠMT, 1. výzva pro rok 2016, dle
přílohy mat. č. 184/ZK/16;
II. schvaluje
dotace v celkové výši 601 178,- Kč dle příloh mat. č. 184/ZK/16;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřené k realizaci části
II. usnesení.
K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora rodinné politiky (Podpora posilování rodičovských
kompetencí, mezigeneračního soužití a prevence sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti), 1. výzva pro
rok 2016 - výběr projektů
Usnesení č. 168/2016/ZK-23
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol ze jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Podpora rodinné politiky (Podpora posilování rodičovských kompetencí, mezigeneračního soužití a prevence
sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti), 1. výzva pro rok 2016 dle přílohy č. 1 mat. č. 185/ZK/16;
II. schvaluje
dotace v celkové výši 2 500 000,- Kč dle příloh mat. č. 185/ZK/16;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části
II. usnesení.
K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora rekonstrukcí a oprav požárních nádrží (návesních
rybníčků) v obcích, 1. výzva pro rok 2016 - výběr projektů
Usnesení č. 169/2016/ZK-23
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Podpora rekonstrukcí a oprav požárních nádrží (návesních rybníčků) v obcích, 1. výzva pro rok 2016 dle
přílohy č. 1 mat. č. 164/ZK/16;
II. schvaluje
dotace v celkové výši 3 000 000,- Kč dle příloh mat. č. 164/ZK/16;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části
II. usnesení.
T: 31. 12. 2016
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K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Ochrana před povodněmi, 1.výzva pro rok 2016 - výběr projektů
Usnesení č. 170/2016/ZK-23
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Ochrana před povodněmi, 1. výzva pro rok 2016 dle přílohy č. 1 mat. č. 165/ZK/16;
II. schvaluje
dotace v celkové výši 427 050,- Kč následujícím žadatelům dle příloh mat. č. 165/ZK/16,
1. Město Strakonice, Velké nám. 2, 386 21 Strakonice, IČO 00251810, projekt - Studie odtokových poměrů
k. ú. Přední Ptákovice, 127 050,- Kč,
2. Město Veselí nad Lužnicí, Náměstí T. G. Masaryka 26, 391 81 Veselí nad Lužnicí, IČO 00253081, projekt
- Studie odtokových poměrů Bechyňského potoka, 300 000,- Kč;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části
II. usnesení.
K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora činnosti útulků pro zvířata, 1. výzva pro rok 2016 výběr projektů
Usnesení č. 171/2016/ZK-23
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádsotí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Podpora činnosti útulků pro zvířata, 1. výzva pro rok 2016, dle přílohy mat.č. 172/ZK/16;
II. schvaluje
dotace v celkové výši 378 870,- Kč následujícím žadatelům dle příloh mat.č. 172/ZK/2016;
1. Město Český Krumlov, náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov
Podpora stanice pro psy v Českém Krumlově
50 000,- Kč,
2. Město Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice
Psí útulek Strakonice – oprava podlahy kotců
10 890,- Kč,
3. Táborská ochrana zvířat, Tř.kpt. Jaroše 2492, 390 03 Tábor
Pomoc pro starší, dříve týraná a handicapovaná zvířata
50 000,- Kč,
4. Kočky České Budějovice, z.s., M. Horákové 1397, 370 05 České Budějovice
Pomoc opuštěným, toulavým a zraněným kočkám
50 000,- Kč,
5. Město Prachatice, Velké nám. 3, 383 01 Prachatice
Zajištění provozu záchytných kotců pro toulavé a opuštěné psy v Prachaticích
50 000,- Kč,
6. Cibela z.s., Veletržní 196, 170 00 Praha 7
Cibela z.s. – Snažíme se pomáhat 2016
49 000,- Kč,
7. Kočka v srdci z.s., Hosín 58, 373 41 Hosín
Vybavení karanténní místnosti a pokračující kastrační program
49 980,- Kč,
8. Město Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 Vimperk
Záchytné kotce Vimperk
19 000,- Kč,
9. Město Netolice, Mírové náměstí 208, 384 11 Netolice
Zefektivnění péče o opuštěná zvířata
50 000,- Kč;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části
II. usnesení.

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí
Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2016 - výběr projektů
Usnesení č. 172/2016/ZK-23
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci dotačního programu Jihočeského kraje
Dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2016, dle přílohy
č.1 mat.č.174/ZK/16;
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II. schvaluje
1. převedení nevyčerpaných 450 000,- Kč z dotačního programu Jihočeského kraje Dotace pro jednotky
sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2016, do dotačního programu
Jihočeského kraje Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok
2016, opatření č. 1 – Investice,
2. dotace v celkové výši 15 936 708,- Kč dle příloh mat.č. 174/ZK/16;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části
II. usnesení.
K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského
kraje, 1. výzva pro rok 2016 - výběr projektů
Usnesení č. 173/2016/ZK-23
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2016, dle přílohy č.1
mat.č.173/ZK/16;
II. schvaluje
1. převedení nevyčerpaných 450 000,- Kč z dotačního programu Jihočeského kraje Dotace pro jednotky
sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2016, do dotačního programu
Jihočeského kraje Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok
2016, opatření č. 1 Investice,
2. dotace v celkové výši 5 450 000,- Kč dle příloh mat.č. 173/ZK/16;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části
II. usnesení.
K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora muzeí a galerií, 1. výzva pro rok 2016 - výběr projektů
Usnesení č. 174/2016/ZK-23
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Podpora muzeí a galerií, 1. výzva pro rok 2016, dle přílohy č. 1 mat. č. 191/ZK/16;
II. schvaluje
dotace v celkové výši 1 000 000,- Kč dle příloh mat. č. 191/ZK/16;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části
II. usnesení.
K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora cestovního ruchu, 1. výzva pro rok 2016 - výběr
projektů
Usnesení č. 175/2016/ZK-23
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Podpora cestovního ruchu, 1. výzva pro rok 2016, dle přílohy č. 1, mat. č. 209/ZK/16;
II. schvaluje
dotace v celkové výši 5 000 000,- Kč dle příloh mat. č. 209/ZK/16;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části
II. usnesení.
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K bodu: Dotace na hospodaření v lesích - 2. část žádostí k projednání
Usnesení č. 176/2016/ZK-23
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
I. schvaluje
poskytnutí dotace podle směrnice Pravidla poskytování dotací na hospodaření v lesích Jihočeským krajem
na období 2014-2020 (SM/23/ZK – změna č. 14) žadatelům uvedeným v příloze č. 1 k mat. č. 190/ZK/16
v celkové výši 415 524,- Kč;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci části I. tohoto usnesení.
K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí
Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2016 - výběr projektů
Usnesení č. 177/2016/ZK-23
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2016, dle příloh
mat. č. 166/ZK/16;
II. schvaluje
dotace v celkové výši 1 374 544,- Kč dle příloh mat. č. 166/ZK/16;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části
II. usnesení.
K bodu: Žádosti o prodloužení termínu realizace dotací na zpracování územních plánů obcí Jihočeského
kraje
Usnesení č. 178/2016/ZK-23
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádosti obcí Dasný, Blažejov, Zběšičky, Dynín, Horní Kněžeklady, Strunkovice nad Volyňkou a Jilem
o prodloužení termínu realizace dotace, kterou obce získaly v rámci Grantového programu Jihočeského
kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí, I. výzva pro rok 2014 na tvorbu územního plánu;
II. schvaluje
prodloužení realizace dotace pro obce dle termínu uvedeného v jednotlivých žádostech:
1. obec Dasný – termín prodloužení do 31. 12. 2016
2. obec Blažejov – termín prodloužení do 31. 5. 2017
3. obec Zběšičky – termín prodloužení do 31. 12. 2017
4. obec Dynín – termín prodloužení do 31. 5. 2017
5. obec Horní Kněžeklady – termín prodloužení do 31. 12. 2017
6. obec Strunkovice nad Volyňkou – termín prodloužení do 31. 5. 2017
7. obec Jilem – termín prodloužení do 31. 12. 2017;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části
II. usnesení.
K bodu: Zrušení usnesení č. 76/2015/ZK-16 a realizace projektu „Integrated Heavy Rain Risk Management RAINMAN“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu kraje
Usnesení č. 179/2016/ZK-23
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
I. ruší
usnesení č. 76/2015/ZK-16 z 16. 4. 2015;
II. schvaluje
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1. realizaci projektu Jihočeského kraje „Integrated Heavy Rain Risk Management - RAINMAN“ a podání
žádosti o podporu do programu nadnárodní spolupráce Interreg Central Europe s celkovými způsobilými
výdaji jihočeské části projektu 73 991,- EUR,
2. kofinancování projektu „Integrated Heavy Rain Risk Management - RAINMAN“ Jihočeským krajem ve výši
15 % z celkových způsobilých výdajů jihočeské části projektu, tj. 11 099,- EUR s podmínkou schválení
dotace z programu nadnárodní spolupráce Interreg Central Europe, s čerpáním na základě Formuláře
evropského projektu dle přílohy č. 1 mat. č. 197/ZK/16,
3. předfinancování projektu „Integrated Heavy Rain Risk Management - RAINMAN“ Jihočeským krajem ve
výši 85 % z celkových způsobilých výdajů jihočeské části projektu, tj. 62 892,- EUR s podmínkou schválení
dotace z programu nadnárodní spolupráce Interreg Central Europe, s čerpáním na základě Formuláře
evropského projektu dle přílohy č. 1 mat. č. 197/ZK/16;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.
T: 31. 12. 2020
K bodu: Individuální dotace Asociaci nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje z.s.
Usnesení č. 180/2016/ZK-23
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádost Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje z.s. o poskytnutí individuální dotace
podle přílohy č. 1 mat. č. 155/ZK/16;
II. schvaluje
1. poskytnutí neinvestiční dotace Asociaci nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje z.s., IČO
72063271, ve výši 214 000 Kč na podporu činnosti organizace,
2. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace Asociaci nestátních neziskových organizací
Jihočeského kraje z.s., ve znění přílohy č. 2 mat. č. 155/ZK/16;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části
II. usnesení.
K bodu: Pověření výkonem služeb obecného hospodářského zájmu pro Jihočeský vědeckotechnický park,
a.s.
Usnesení č. 181/2016/ZK-23
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
I. pověřuje
Jihočeský vědeckotechnický park, a.s., IČO 28080581, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České
Budějovice, výkonem služeb obecného hospodářského zájmu dle přílohy č. 1 mat. č. 176/ZK/16;
II. ukládá
JUDr. Milanovi Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části
I. usnesení.
K bodu: Vyrovnávací platba za závazek veřejné služby na úhradu ztráty z činnosti obecného hospodářského
zájmu Jihočeského vědeckotechnického parku, a.s. na rok 2016
Usnesení č. 182/2016/ZK-23
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. žádost Jihočeského vědeckotechnického parku, a.s. o poskytnutí individuální dotace podle přílohy č. 1
mat. č. 178/ZK/16,
2. rozsah činností dle přílohy č. 5 mat. 178/ZK/16, které vykonává Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.
(JVTP) ve veřejném zájmu kraje,
3. předloženou kalkulaci vyrovnávací platby pro vyčíslení ztrát jednotlivých činností dle přílohy č. 3 mat.
č. 178/ZK/16;
II. schvaluje
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1. poskytnutí dotace na úhradu ztráty z činnosti obecného hospodářského zájmu Jihočeského
vědeckotechnického parku, a.s., IČO 28080581 ve výši 4 900 000,- Kč,
2. rozsah činností dle přílohy č. 5 mat. č. 178/ZK/16, které vykonává Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.
(JVTP) ve veřejném zájmu kraje,
3. předloženou kalkulaci vyrovnávací platby pro vyčíslení ztrát jednotlivých činností dle přílohy č. 3 mat.
č. 178/ZK/16,
4. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na úhradu ztráty z činnosti obecného hospodářského zájmu
Jihočeského vědeckotechnického parku ve znění přílohy č. 4 mat č. 178/ZK/16;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části
II. usnesení.
K bodu: Vyrovnávací platba za závazek veřejné služby na úhradu ztráty z činnosti obecného hospodářského
zájmu spojeného se zajištěním programu Jihočeských podnikatelských voucherů Jihočeského
vědeckotechnického parku, a.s. na rok 2016
Usnesení č. 183/2016/ZK-23
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. žádost Jihočeského vědeckotechnického parku, a.s. (JVTP) o poskytnutí individuální dotace podle přílohy
č. 1 mat. č. 177/ZK/16,
2. rozsah činností dle přílohy č. 5 mat. 177/ZK/16, které vykonává JVTP ve veřejném zájmu kraje,
3. předloženou kalkulaci vyrovnávací platby pro vyčíslení ztráty z činnosti obecného hospodářského zájmu
spojeného se zajištěním programu Jihočeských podnikatelských voucherů dle přílohy č. 3 mat.
č. 177/7K/16;
II. schvaluje
1. poskytnutí dotace na úhradu ztráty z činnosti obecného hospodářského zájmu spojeného se zajištěním
programu Jihočeských podnikatelských voucherů Jihočeského vědeckotechnického parku, a.s., IČO
28080581 ve výši 2 000 000,- Kč,
2. rozsah činností dle přílohy č. 5 mat. č. 177/ZK/16, které vykonává JVTP ve veřejném zájmu kraje,
3. předloženou kalkulaci vyrovnávací platby pro vyčíslení ztrát jednotlivých činností dle přílohy č. 3 mat.
č. 177/ZK/16,
4. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na úhradu ztráty z činnosti obecného hospodářského zájmu
spojeného se zajištěním programu Jihočeských podnikatelských voucherů JVTP ve znění přílohy č. 4 mat č.
177/ZK/16;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části I.
usnesení.
K bodu: Aktualizace SM/117/ZK Statut fondu stavebního řádu (FSŘ)
Usnesení č. 184/2016/ZK-23
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
I. schvaluje
aktualizaci směrnice SM/117/ZK Statut fondu stavebního řádu (FSŘ) č. 1 mat. č. 200/ZK/16;
II. ukládá
Ing. Jaromíru Slívovi, MBA, náměstku hejtmana, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci I. části
usnesení a předkládat do zastupitelstva kraje návrhy veřejnoprávních smluv o poskytování návratné finanční
výpomoci z Fondu stavebního řádu.
K bodu: Návrh zástupce Jihočeského kraje na jednání valné hromady RERA a.s.
Usnesení č. 185/2016/ZK-23
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
konání řádné valné hromady společnosti RERA a.s., IČO 25187937, která se uskuteční v týdnu od
27. června 2016;
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II. nominuje
dle § 35 odst. 2 písm. l) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, ve znění pozdějších předpisů, zástupce
Jihočeského kraje Mgr. Jaromíra Nováka, člena rady kraje a jeho náhradníka JUDr. Tomeše Vytisku, člena
rady kraje, na řádnou valnou hromadu společnosti RERA a.s., IČO 25187937;
III. pověřuje
Radu Jihočeského kraje projednat návrh programu řádné valné hromady společnosti RERA a.s., IČO
25187937, a doporučit zástupci Jihočeského kraje hlasování o programu;
IV. ukládá
Ing. Jaromíru Slívovi, MBA, náměstku hejtmana, předložit k projednání radě návrh programu řádné valné
hromady společnosti RERA a.s.
T: 23. 6. 2016
K bodu: Valná hromada společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s.
Usnesení č. 186/2016/ZK-23
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. konání řádné valné hromady společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s., IČ 26093545, dne 23.
5. 2016 od 16,00 hodin,
2. pozvánku na řádnou valnou hromadu společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s. dle přílohy č. 1
mat. č. 170/ZK/16;
II. souhlasí
se schválením:
1. výroční zprávy společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s. za rok 2015,
2. řádné účetní závěrky společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s. za rok 2015,
3. rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s. za rok 2015,
4. návrhu na odvolání Ing. Petry Šebestíkové z dozorčí rady společnosti Jihočeské letiště České Budějovice
a.s.,
5. návrhu na odvolání Viléma Čekajleho z dozorčí rady společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s.,
6. nominace Mgr. Petra Podholy do funkce člena dozorčí rady společnosti Jihočeské letiště České
Budějovice a.s.,
7. nominace Ing. Michala Türka do funkce člena dozorčí rady společnosti Jihočeské letiště České
Budějovice a.s.,
8. nominace Karla Švece do funkce člena dozorčí rady společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s.
na funkční období od 18. 2. 2017,
9. nominace Ing. Ladislava Ondřicha do funkce člena představenstva společnosti Jihočeské letiště České
Budějovice a.s. na funkční období od 18. 2. 2017,
10. nominace Ing. Roberta Kaly do funkce člena představenstva společnosti Jihočeské letiště České
Budějovice a.s. na funkční období od 18. 2. 2017,
na řádné valné hromadě společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s.;
III. deleguje
1. JUDr. Tomeše Vytisku jako zástupce Jihočeského kraje na valnou hromadu společnosti Jihočeské letiště
České Budějovice a.s.,
2. Mgr. Ivanu Stráskou jako jeho náhradnici;
IV. ukládá
1. JUDr. Tomeši Vytiskovi, zástupci Jihočeského kraje, případně Mgr. Ivaně Stráské, náhradnici zástupce
Jihočeského kraje, hlasovat na valné hromadě společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s.
v souladu s částí II. usnesení,
2. JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit předložení plné moci pro zástupce
Jihočeského kraje na valnou hromadu společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s., příp. jeho
náhradnici, hejtmanovi k podpisu.
K bodu: Úprava závazkových vztahů se společností JIKORD s.r.o.
Usnesení č. 187/2016/ZK-23
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
I. schvaluje
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1. uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí provozní a investiční dotace č. 010/15/217/03/00
uvedeného v příloze návrhu č. 181/ZK/16,
2. navýšení investiční dotace o 1 500 000,- Kč společnosti JIKORD s.r.o., IČO 28117018, na úhradu nákladů
spojených se závazkem veřejné služby pro rok 2016;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části I.
usnesení.
T: 15. 06. 2016

K bodu: Rámec pro podporu infrastruktury a investic v KAP – záměry zřizovaných škol a školských zařízení
do IROP
Usnesení č. 188/2016/ZK-23
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
I. schvaluje
seznam investičních projektů škol a školských zařízení zřizovaných Jihočeským krajem uvedený v příloze
mat. č. 208/ZK/16 pro předložení do Rámce pro podporu infrastruktury a investic, který je součástí Krajského
akčního plánu rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000001;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.
T: 30. 6. 2016
K bodu: Dodatek č. 1 k Memorandu o spolupráci mezi JčK, FAČR a Statutárním městem České Budějovice
Usnesení č. 189/2016/ZK-23
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
I. schvaluje
dodatek č. 1 k Memorandu o spolupráci mezi Jihočeským krajem, Fotbalovou asociací ČR a Statutárním
městem České Budějovice, ve znění přílohy č. 1 mat. č. 179/ZK/16;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit podpis Memoranda o spolupráci.
T: 10. 6. 2016
K bodu: Dodatky zřizovacích listin škol a školských zařízení
Usnesení č. 190/2016/ZK-23
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
schvaluje
1. dodatek zřizovací listiny Základní umělecké školy, Velešín, U Hřiště 527, IČO 60084359, kterým se
mění Příloha č. 1 „Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává
k hospodaření“,
2. dodatek Vyšší odborné školy a Střední zemědělské školy, Tábor, Náměstí T. G. Masaryka 788, IČO
60064781, kterým se mění Příloha č. 1 „Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové
organizaci předává k hospodaření“,
3. dodatek zřizovací listiny Střední odborné školy veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové
školy s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92, IČO 60075911, kterým se mění
Příloha č. 1 „Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává
k hospodaření“,
4. dodatek zřizovací listiny Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Hněvkovice 865, IČO
00073130, kterým se mění Příloha č. 1 „Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové
organizaci předává k hospodaření“,
5. dodatek zřizovací listiny Mateřské školy pro zrakově postižené, České Budějovice, Zachariášova 5, IČO
60077689, kterým se mění Příloha č. 1 „Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové
organizaci předává k hospodaření“,
6. dodatek zřizovací listiny Krajského školního hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu
1952/2, IČO 71294775, kterým se mění Příloha č. 1 „Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se
příspěvkové organizaci předává k hospodaření“.
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K bodu: Přístavba a úprava budovy Jihočeské vědecké knihovny - Lidická 1
Usnesení č. 191/2016/ZK-23
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. realizaci projektu Jihočeské vědecké knihovny „Přístavba a úprava budovy Jihočeské vědecké knihovny –
Lidická 1“ a podání žádosti o podporu do výzvy č. 25 knihovny, operační program - Integrovaný regionální
operační program, prioritní osa 06.3 - dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí. Investiční
priorita 06.3.33 - Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví ve výši
123 300 000,- Kč vč. DPH, z toho způsobilými výdaji ve výši 123 000 000,- Kč vč. DPH,
2. kofinancování projektu ve výši 10 % ze způsobilých výdajů projektu, tj. 12 300 000,- Kč vč. DPH, s
podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1
mat. č. 202/ZK/16,
3. předfinancování projektu ve výši 90 % ze způsobilých výdajů projektu, tj. 110 700 000,- Kč vč. DPH s
podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1
mat. č. 202/ZK/16;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.
K bodu: Rekonstrukce a dostavba Wortnerova domu Alšovy jihočeské galerie
Usnesení č. 192/2016/ZK-23
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. realizaci projektu Alšovy jihočeské galerie „Rekonstrukce a dostavba Wortnerova domu Alšovy jihočeské
galerie“ a podání žádosti o podporu do výzvy č. 21 – Integrovaný regionální operační program, specifického
cíle SC 3.1: Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví s celkovými výdaji ve
výši 24 127 000,- Kč vč. DPH, z toho způsobilými výdaji ve výši 19 301 600,- Kč vč. DPH,
2. kofinancování projektu ve výši 10 % ze způsobilých výdajů projektu, tj. 1 930 160,- Kč vč. DPH, s
podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1
mat. č. 203/ZK/16,
3. předfinancování projektu ve výši 90 % ze způsobilých výdajů projektu, tj. 17 371 440,- Kč vč. DPH s
podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1
mat. č. 203/ZK/16,
4. financování nezpůsobilých výdajů projektu ve výši 4 825 400,- Kč vč. DPH s čerpáním na základě
Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 mat. č. 203/ZK/16;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.
K bodu: Rekonstrukce objektu Sparta Alšovy jihočeské galerie
Usnesení č. 193/2016/ZK-23
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. realizaci projektu Alšovy jihočeské galerie „Rekonstrukce objektu Sparta Alšovy jihočeské galerie“ a
podání žádosti o podporu do výzvy č. 21 – Integrovaný regionální operační program, specifického cíle SC
3.1: Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví s celkovými výdaji ve výši
26 571 600,- Kč vč. DPH, z toho způsobilými výdaji ve výši 22 585 860,- Kč vč. DPH,
2. kofinancování projektu ve výši 10 % ze způsobilých výdajů projektu, tj. 2 258 586,- Kč vč. DPH, s
podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1
mat. č. 204/ZK/16,
3. předfinancování projektu ve výši 90 % ze způsobilých výdajů projektu, tj. 20 327 274,- Kč vč. DPH s
podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1
mat. č. 204/ZK/16,
4. financování nezpůsobilých výdajů projektu ve výši 3 985 740 Kč vč. DPH s čerpáním na základě
Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 mat. č. 204/ZK/16;
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II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.
K bodu: Částečná demolice a výstavba nového depozitárního objektu Ledenice
Usnesení č. 194/2016/ZK-23
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. realizaci projektu Jihočeského muzea v Českých Budějovicích „Částečná demolice a výstavba nového
depozitárního objektu Ledenice“ a podání žádosti o podporu do výzvy č. 21 – Integrovaný regionální
operační program, specifického cíle SC 3.1: Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního
dědictví s celkovými výdaji ve výši 25 400 000,- Kč vč. DPH, z toho způsobilými výdaji ve výši 25 000 000,Kč vč. DPH,
2. kofinancování projektu ve výši 10 % ze způsobilých výdajů projektu, tj. 2 500 000,- Kč vč. DPH, s
podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1
mat. č. 205/ZK/16,
3. předfinancování projektu ve výši 90 % ze způsobilých výdajů projektu, tj. 22 500 000,- Kč vč. DPH s
podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1
mat. č. 205/ZK/16;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.
K bodu: Výtvarně prostorové řešení stálé expozice Jihočeského muzea v Českých Budějovicích
Usnesení č. 195/2016/ZK-23
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. realizaci projektu Jihočeského muzea v Českých Budějovicích „Výtvarně prostorové řešení stálé expozice
Jihočeského muzea v Českých Budějovicích“ a podání žádosti o podporu do výzvy č. 21 – Integrovaný
regionální operační program, specifického cíle SC 3.1: Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje
kulturního dědictví s celkovými výdaji ve výši 29 400 000,- Kč vč. DPH, z toho způsobilými výdaji ve výši 29
000 000,- Kč vč. DPH,
2. kofinancování projektu ve výši 10 % ze způsobilých výdajů projektu, tj. 2 900 000,- Kč vč. DPH, s
podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1
mat. č. 206/ZK/16,
3. předfinancování projektu ve výši 90 % ze způsobilých výdajů projektu, tj. 26 100 000,- Kč vč. DPH s
podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1
mat. č. 206/ZK/16;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.
K bodu: Poskytnutí dotací Obci Jankov, Městu Český Krumlov a Jihočeskému divadlu, p.o.
Usnesení č. 196/2016/ZK-23
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
I. schvaluje
poskytnutí dotací a uzavření smluv dle příloh č. 1, 2, 3 mat. č. 187/ZK/16 s těmito příjemci:
1. Obec Jankov, Jankov 46, 373 84 pošta Dubné, IČO 00245020, dotace ve výši 700 000,- Kč na projekt
„Podpora údržby a rozvoje Historické vsi Holašovice – památky UNESCO“,
2. Město Český Krumlov, nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov, IČO 00245836, dotace ve výši
2 300 000,- Kč na projekt Přímá podpora Města Český Krumlov na regionální rozvoj města v souvislosti
s registrací v Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO pro rok 2016,
3. Jihočeské divadlo, příspěvková organizace, Dr. Stejskala 424/19, 370 47 České Budějovice, IČO
00073482, dotaci ve výši 1 500 000,- Kč na projekt Jihočeské divadlo venkovu;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné pro realizaci
části II. usnesení.
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T. 30. 6. 2016
K bodu: Cena hejtmana Jihočeského kraje za zachování a rozvoj lidových tradic
Usnesení č. 197/2016/ZK-23
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
zápis z jednání komise k výběru držitelů Ceny hejtmana Jihočeského kraje za zachování a rozvoj lidových
tradic Jihočeského kraje dle přílohy č. 1 mat. č. 189/ZK/16;
II. schvaluje
1. udělení Ceny hejtmana Jihočeského kraje za zachování a rozvoj lidových tradic Jihočeského kraje: Aleně
a Martinovi Rabochovým, 374 01 Trhové Sviny, IČO 11358840 a Miroslavu Stecherovi, 370 01 České
Budějovice,
2. finanční ocenění pro každého ze dvou držitelů Ceny ve výši 10 000,- Kč,
3. neudělení Ceny Obci Baráčníků Vitoraz Týn nad Vltavou,
4. uzavření darovacích smluv podle přílohy č. 3 a č. 4 mat. č. 189/ZK/16;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k části II.
usnesení.
T: 31. 8. 2016
K bodu: Koncepce podpory památkové péče Jihočeského kraje v letech 2015 - 2020
Usnesení č. 198/2016/ZK-23
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
I. schvaluje
Koncepci podpory památkové péče Jihočeského kraje v letech 2015 – 2020 ve znění přílohy návrhu č.
199/ZK/16;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit zveřejnění Koncepce podpory památkové
péče Jihočeského kraje v letech 2015 – 2020 na internetových stránkách Jihočeského kraje.
T: 26. 5. 2016
K bodu: Plány dílčích povodí Horní Vltavy, Dolní Vltavy, Dyje a ostatních přítoků Dunaje
Usnesení č. 199/2016/ZK-23
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
schvaluje
1. Plán dílčího povodí Horní Vltavy v částech, které zahrnují území Jihočeského kraje, dle přílohy č. 5 mat. č.
193/ZK/16,
2. Plán dílčího povodí Dolní Vltavy v částech, které zahrnují území Jihočeského kraje, dle přílohy č. 5 mat. č.
193/ZK/16,
3. Plán dílčího povodí Dyje v částech, které zahrnují území Jihočeského kraje, dle přílohy č. 5 mat. č.
193/ZK/16,
4. Plán dílčího povodí ostatních přítoků Dunaje v částech, které zahrnují území Jihočeského kraje, dle
přílohy č. 5 mat. č. 193/ZK/16.
K bodu: Návrh poskytnutí dotace vlastníkům a nájemcům pozemků ve vybraných zvláště chráněných
územích Jihočeského kraje 2016
Usnesení č. 200/2016/ZK-23
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
poskytnutí dotací schválených usnesením č. 509/2016/RK-87 ze dne 5. 5. 2016 v celkové výši 1 312 980,Kč vlastníkům a nájemcům pozemků ve vybraných zvláště chráněných územích Jihočeského kraje dle §69
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zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, příloha č. 1 Vlastníci a nájemci
pozemků v ZCHÚ I. materiálu č. 188/ZK/16;
II. schvaluje
1. poskytnutí dotací ve výši 1 166 610,- Kč vlastníkům a nájemcům pozemků ve vybraných zvláště
chráněných územích Jihočeského kraje dle §69 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
v platném znění, dle přílohy č. 2 vlastníci a nájemci pozemků v ZCHÚ II. mat. č. 188/ZK/16,
2. vzor smlouvy o poskytnutí dotace vlastníkům a nájemcům pozemků ve vybraných zvláště chráněných
územích Jihočeského kraje dle §69 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, dle
přílohy č. 3 - Vzor smlouvy o poskytnutí dotace obci mat. č. 188/ZK/16;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci II.
části usnesení.
K bodu: Rozpočtové změny 12/16
Usnesení č. 201/2016/ZK-23
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. schválení rozpočtových opatření č. 111/R – 126/R na jednání rady kraje dne 21. 4. 2016,
2. schválení rozpočtových opatření č. 129/R – 139/R na jednání rady kraje dne 5. 5. 2016,
3. předložení rozpočtových opatření č. 146/R – 163/R na jednání rady kraje dne 19. 5. 2016;
II. schvaluje
rozpočtová opatření č. 127/Z – 128/Z a 140/Z – 145/Z;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení rozpočtových opatření č. 127/Z –
128/Z a 140/Z – 145/Z.
K bodu: Záměr majetkoprávního vypořádání nemovitostí
Usnesení č. 202/2016/ZK-23
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. záměr prodeje
a)
dílu „a“ o výměře 90 m 2, odděleného na základě geometrického plánu č. 311 – 60/2015 ze dne 11. 8. 2015
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 282/6, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu
vlastnictví č. 559 pro obec Osek a k. ú. Osek u Radomyšle a dílu „b“ o výměře 13 m 2, odděleného
na základě geometrického plánu č. 311 – 60/2015 ze dne 11. 8. 2015 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 282/5, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 559
pro obec Osek a k. ú. Osek u Radomyšle nejméně za cenu zjištěnou znaleckým posudkem a náklady
spojené s prodejem nemovitostí, kdy poplatníkem daně z nemovitých věcí bude kupující,
b)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1572/10 o výměře 20 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
oddělené na základě geometrického plánu č. 262 – 85/2015 ze dne 30. 11. 2015 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 1572/2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 101 pro obec Vyšší
Brod a k. ú. Herbertov za cenu obvyklou v daném místě a čase a náklady spojené s prodejem nemovitosti
Lesům České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, IČO 42196451,
kdy poplatníkem daně z nemovitých věcí bude kupující,
c)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 570 o výměře 1122 m 2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 571
o výměře 48 m2, trvalý travní porost, č. 572 o výměře 102 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace a č. 573
o výměře 1187 m2, ostatní plocha, jiná plocha, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 587 pro obec Temelín
a k. ú. Křtěnov za cenu obvyklou v daném místě a čase a náklady spojené s prodejem nemovitostí obchodní
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firmě ČEZ, a. s., se sídlem Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4, IČO 45274649, kdy poplatníkem daně
z nemovitých věcí bude kupující,
d)
ideálních 4/41 pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 702/2 o výměře 33 m 2, ostatní plocha, zeleň
a č. 702/5 o výměře 5 m2, ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 102 pro obec
Dynín a k. ú. Lhota u Dynína nejméně za cenu zjištěnou znaleckým posudkem a náklady spojené
s prodejem nemovitostí, kdy poplatníkem daně z nemovitých věcí bude kupující,
2. záměr darování
a)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 343/2 o výměře 328 m 2, ostatní plocha, neplodná půda
a č. 2143/5 o výměře 1692 m 2, ostatní plocha, neplodná půda, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 57
pro obec Bujanov a k. ú. Suchdol u Bujanova Obci Bujanov, IČO 245810, kdy poplatek spojený s návrhem
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Obec Bujanov a za podmínky, že obdarovaná
strana se zavazuje využít předmět daru k veřejnému účelu jako veřejné statky a v případě, že by obdarovaný
převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy úplatně třetí osobě, je povinen převést 100 %
z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců ode dne převodu,
b)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 566/22 o výměře 38 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
oddělené na základě geometrického plánu č. 1090 – 715/2015 ze dne 5. 11. 2015 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 566/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 117 pro obec
a k. ú. Roudné a pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 3949/15 o výměře 442 m 2, ostatní plocha,
ostatní komunikace a č. 3949/19 o výměře 183 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělených
na základě geometrického plánu č. 4032 – 715/2015 ze dne 5. 11. 2015 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 3949/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 3229 pro obec České
Budějovice a k. ú. České Budějovice 7 Statutárnímu městu České Budějovice, IČO 244732, kdy náklady
na vyhotovení geometrických plánů uhradilo Statutární město České Budějovice v rámci investiční akce,
poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Statutární město
České Budějovice a za podmínky, že obdarovaná strana se zavazuje využít předmět daru k veřejnému účelu
jako veřejné statky a v případě, že by obdarovaný převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této
smlouvy úplatně třetí osobě, je povinen převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech
měsíců ode dne převodu,
c)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 2102/8 o výměře 484 m 2, ostatní plocha, zeleň a č. 2102/9
o výměře 522 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělených na základě geometrického plánu č. 905 –
123/2016 ze dne 17. 3. 2016 z pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 2102/5, ostatní plocha, ostatní
komunikace a č. 2102/6, ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 382 pro obec a k. ú. Malšice Městysi
Malšice, IČO 252522, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradil Městys Malšice v rámci
investiční akce, poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí
Městys Malšice a za podmínky, že obdarovaná strana se zavazuje využít předmět daru k veřejnému účelu
jako veřejné statky a v případě, že by obdarovaný převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této
smlouvy úplatně třetí osobě, je povinen převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech
měsíců ode dne převodu,
d)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 2540/2 o výměře 22 m 2, ostatní plocha, silnice, č. 2611/8
o výměře 72 m2, ostatní plocha, silnice a č. 2611/16 o výměře 19 m 2, ostatní plocha, silnice, které jsou
zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 69 pro obec a k. ú. Horní Dvořiště Obci Horní Dvořiště, IČO 245887,
kdy poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Obec Horní
Dvořiště a za podmínky, že obdarovaná strana se zavazuje využít předmět daru k veřejnému účelu jako
veřejné statky a v případě, že by obdarovaný převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy
úplatně třetí osobě, je povinen převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců
ode dne převodu,
e)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 3290/55 o výměře 532 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
oddělené na základě geometrického plánu č. 1091 – 30/2016 ze dne 13. 3. 2016 z pozemkové parcely
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katastru nemovitostí č. 3290/4, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 96 pro obec a k. ú.
Vrábče Obci Vrábče, IČO 581941, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradila Obec Vrábče
v rámci investiční akce, poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
uhradí Obec Vrábče a za podmínky, že obdarovaná strana se zavazuje využít předmět daru k veřejnému
účelu jako veřejné statky a v případě, že by obdarovaný převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této
smlouvy úplatně třetí osobě, je povinen převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech
měsíců ode dne převodu,
3. záměr směny
a)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 2774/33 o výměře 161 m 2, orná půda, č. 3184/40 o výměře
9 m2, vodní plocha, č. 3578/24 o výměře 99 m 2, trvalý travní porost, č. 3658/26 o výměře 13 m 2, trvalý travní
porost, č. 3658/41 o výměře 19 m 2, trvalý travní porost, č. 3693/67 o výměře 265 m 2, orná půda, č. 3795/11
o výměře 37 m2, trvalý travní porost, č. 4555/34 o výměře 19 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
č. 4558/6 o výměře 87 m 2, orná půda, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 347 pro obec Chrášťany
a k. ú. Koloměřice, pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 903/38 o výměře 1492 m 2, orná půda,
č. 4527/16 o výměře 41 m2, ostatní plocha, silnice, č. 4527/40 o výměře 364 m 2, ostatní plocha, silnice,
č. 4527/41 o výměře 91 m 2, ostatní plocha, silnice, č. 4527/45 o výměře 26 m2, ostatní plocha, silnice, které
jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 342 pro obec Chrášťany a k. ú. Chrášťany u Týna nad Vltavou, stavební
parcely katastru nemovitostí č. 220/3 o výměře 6 m 2, zastavěná plocha a nádvoří a pozemkových parcel
katastru nemovitostí č. 2591/1 o výměře 91 m 2, orná půda, č. 2599/2 o výměře 28 m 2, orná půda a č. 4561/3
o výměře 404 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 342
pro obec Chrášťany a k. ú. Doubravka u Týna nad Vltavou v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje
za pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 4463/32 o výměře 34 m 2, ostatní plocha, silnice a č. 4558/1
o výměře 451 m2, ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec Chrášťany
a k. ú. Koloměřice, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 4474/2 o výměře 106 m 2, ostatní plocha,
neplodná půda, č. 4527/27 o výměře 13 m2, ostatní plocha, silnice, č. 4527/34 o výměře 50 m2, ostatní
plocha, silnice, č. 4527/35 o výměře 33 m2, ostatní plocha, silnice, č. 4560/1 o výměře 126 m2, ostatní
plocha, silnice, č. 4560/3 o výměře 191 m2, ostatní plocha, silnice, č. 4560/4 o výměře 330 m2, ostatní
plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České
Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec Chrášťany a k. ú. Chrášťany u Týna
nad Vltavou, pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 4560/11 o výměře 63 m 2, ostatní plocha, silnice,
oddělenou na základě geometrického plánu č. 354 – 27/2016 ze dne 21. 3. 2016 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 4560/9, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1
pro obec Chrášťany a k. ú. Chrášťany u Týna nad Vltavou, pozemkovou parcelu katastru nemovitostí
č. 923/1 o výměře 38 m2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec Chrášťany
a k. ú. Doubrava nad Vltavou, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2393/5 o výměře 420 m 2, vodní
plocha, rybník, č. 4561/2 o výměře 128 m 2, ostatní plocha, silnice, č. 4563 o výměře 20 m 2, ostatní plocha,
silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České
Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec Chrášťany a k. ú. Doubravka u Týna
nad Vltavou, pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 4492/4 o výměře 201 m 2, ostatní plocha, silnice,
oddělenou na základě geometrického plánu č. 167 – 28/2016 ze dne 21. 3. 2016 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 4492/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1
pro obec Chrášťany a k. ú. Doubravka u Týna nad Vltavou a pozemkovou parcelu katastru nemovitostí
č. 4554/7 o výměře 21 m 2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu č. 167 –
28/2016 ze dne 21. 3. 2016 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 4554/7, ostatní plocha, ostatní
komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České
Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec Chrášťany a k. ú. Doubravka u Týna
nad Vltavou v dosavadním vlastnictví Obce Chrášťany, IČO 245003, bez doplatku kupní ceny, kdy náklady
na vyhotovení geometrických plánů uhradil Jihočeský kraj, poplatníkem daně z nemovitých věcí budou
účastníci smlouvy vždy ohledně majetku, který směnou nabývají do svého vlastnictví a poplatek spojený
s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně,
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b) pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1738/12 o výměře 1443 m 2, ostatní plocha, silnice, oddělené
na základě geometrického plánu č. 762 – 234/2008 ze dne 11. 7. 2008 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 1738/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 876 pro obec a k. ú. Vyšší
Brod a pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1738/7 o výměře 4985 m2, ostatní plocha, silnice,
oddělené na základě geometrického plánu č. 717 – 129/2007 ze dne 1. 10. 2007 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 1738/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 876 pro obec a k. ú.
Vyšší Brod v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkovou parcelu katastru nemovitostí
č. 1471/2 o výměře 4293 m2, lesní pozemek, oddělenou na základě geometrického plánu č. 717 – 129/2007
ze dne 1. 10. 2007 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1471, lesní pozemek, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 10 pro obec a k. ú. Vyšší Brod, pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 1491/3
o výměře 6392 m2, lesní pozemek, oddělenou na základě geometrického plánu č. 717 – 129/2007 ze dne
1. 10. 2007 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1491/1, lesní pozemek, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 10 pro obec a k. ú. Vyšší Brod, pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 1492/4
o výměře 1351 m2, lesní pozemek, oddělenou na základě geometrického plánu č. 717 – 129/2007 ze dne
1. 10. 2007 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1492/1, lesní pozemek, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 10 pro obec a k. ú. Vyšší Brod a pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 1739/2
o výměře 180 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělenou na základě geometrického plánu č. 717 –
129/2007 ze dne 1. 10. 2007 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1739, ostatní plocha, ostatní
komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český
Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10 pro obec a k. ú. Vyšší Brod v dosavadním vlastnictví
ČR – Lesů České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, IČO 42196451,
kdy Jihočeský kraj uhradí Lesům České republiky, s. p. doplatek kupní ceny ve výši 336 514,30 Kč,
kdy náklady na vyhotovení znaleckého posudku uhradily Lesy České republiky, s. p., náklady na vyhotovení
geometrických plánů uhradil Jihočeský kraj v rámci investiční akce, poplatníkem daně z nemovitých věcí
budou účastníci smlouvy vždy ohledně majetku, který směnou nabývají do svého vlastnictví a poplatek
spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně,
c)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1438/9 o výměře 200 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
č. 1438/10 o výměře 241 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace a č. 1438/11 o výměře 505 m 2, ostatní
plocha, ostatní komunikace, oddělených na základě geometrického plánu č. 400 – 57/2015 ze dne 18. 6.
2015 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1438/5, ostatní plocha, silnice, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 310 pro obec Nové Hrady a k. ú. Údolí u Nových Hradů v dosavadním vlastnictví
Jihočeského kraje za pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 1002/1 o výměře 20786 m 2, ostatní
plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu č. 995 – 88/2015 ze dne 15. 9. 2015
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1002/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví
č. 1 pro obec a k. ú. Nové Hrady v dosavadním vlastnictví Města Nové Hrady, IČO 245267, bez doplatku
kupní ceny, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu č. 995 – 88/2015 uhradil Jihočeský kraj,
náklady na vyhotovení geometrického plánu č. 400 – 57/2015 uhradilo Město Nové Hrady, poplatníkem daně
z nemovitých věcí budou účastníci smlouvy vždy ohledně majetku, který směnou nabývají do svého
vlastnictví a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě
smluvní strany solidárně,
d)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 363/1 o výměře 217 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 452 pro obec Předmíř a k. ú. Zámlyní a pozemkových parcel katastru
nemovitostí č. 2174/3 o výměře 97 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace a č. 2174/4 o výměře 33 m 2,
ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělených na základě geometrického plánu č. 161 – 25/2016 ze dne
22. 3. 2016 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2174/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu
vlastnictví č. 474 pro obec a k. ú. Předmíř v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkovou
parcelu katastru nemovitostí č. 367/3 o výměře 98 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu
vlastnictví č. 1 pro obec Předmíř a k. ú. Zámlyní, pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 367/2
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o výměře 734 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu č. 56 – 15/2016 ze dne
2. 3. 2016 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 367/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 1 pro obec Předmíř a k. ú. Zámlyní, pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 600/2
o výměře 157 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec Předmíř a k. ú.
Řiště, pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 1028/8 o výměře 527 m 2, ostatní plocha, ostatní
komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec Předmíř a k. ú. Metly, pozemkovou parcelu katastru
nemovitostí č. 2110/2 o výměře 1117 m 2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu
č. 123 – 22/2016 ze dne 11. 3. 2016 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2110, ostatní plocha,
ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště
Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec Předmíř a k. ú. Metly a pozemkovou
parcelu katastru nemovitostí č. 2256/2 o výměře 14 m 2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě
geometrického plánu č. 123 – 22/2016 ze dne 11. 3. 2016 z pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 2256, ostatní plocha, jiná plocha, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec Předmíř a k. ú. Metly
v dosavadním vlastnictví Obce Předmíř, IČO 228699, bez doplatku kupní ceny, kdy náklady na vyhotovení
geometrických plánů uhradil Jihočeský kraj, poplatníkem daně z nemovitých věcí budou účastníci smlouvy
vždy ohledně majetku, který směnou nabývají do svého vlastnictví a poplatek spojený s návrhem na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně,
e)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1834/1 o výměře 225 m 2, ostatní plocha, zeleň a č. 1834/2
o výměře 50 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělených na základě geometrického plánu č. 212 –
9/2016 ze dne 1. 2. 2016 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1834, ostatní plocha, silnice, která je
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 228 pro obec a k. ú. Budeč, pozemkových parcel katastru nemovitostí
č. 1736/3 o výměře 1160 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace a č. 1736/4 o výměře 29 m 2, ostatní plocha,
ostatní komunikace, oddělených na základě geometrického plánu č. 210 – 4/2016 ze dne 7. 3. 2016
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1736/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví
č. 228 pro obec a k. ú. Budeč, pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1732/4 o výměře 983 m2, ostatní
plocha, ostatní komunikace, č. 1732/5 o výměře 90 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 1732/6
o výměře 51 m2, ostatní plocha, zeleň, č. 1732/7 o výměře 684 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
č. 1732/8 o výměře 1032 m 2, ostatní plocha, zeleň a č. 1732/9 o výměře 747 m 2, ostatní plocha, zeleň,
oddělených na základě geometrického plánu č. 209 – 2/2016 ze dne 20. 1. 2016 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 1732/2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 228 pro obec
a k. ú. Budeč v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkovou parcelu katastru nemovitostí
č. 1752/3 o výměře 2 m 2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu č. 212 – 9/2016
ze dne 1. 2. 2016 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1752, ostatní plocha, ostatní komunikace,
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Budeč, pozemkovou parcelu katastru
nemovitostí č. 1756/18 o výměře 76 m 2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu
č. 214 – 40/2016 ze dne 13. 4. 2016 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1756/2, ostatní plocha,
ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště
Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Budeč, pozemkovou
parcelu katastru nemovitostí č. 492/2 o výměře 349 m 2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě
geometrického plánu č. 211 – 8/2016 ze dne 22. 3. 2016 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 492,
zahrada, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Budeč, pozemkovou parcelu katastru
nemovitostí č. 476/2 o výměře 104 m 2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu
č. 211 – 8/2016 ze dne 22. 3. 2016 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 476, ostatní plocha,
manipulační plocha, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště
Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Budeč, pozemkovou
parcelu katastru nemovitostí č. 1755/11 o výměře 30 m 2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě
geometrického plánu č. 211 – 8/2016 ze dne 22. 3. 2016 z pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 1755/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú.
Budeč, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1756/15 o výměře 11 m 2, ostatní plocha, silnice
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a č. 1756/16 o výměře 59 m 2, ostatní plocha, silnice, oddělené na základě geometrického plánu č. 211 –
8/2016 ze dne 22. 3. 2016 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1756/10, ostatní plocha, ostatní
komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův
Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Budeč a pozemkovou parcelu
katastru nemovitostí č. 1756/17 o výměře 2 m 2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického
plánu č. 211 – 8/2016 ze dne 22. 3. 2016 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1756/11, ostatní
plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Budeč
v dosavadním vlastnictví Obce Budeč, IČO 246379, bez doplatku kupní ceny, kdy náklady na vyhotovení
geometrických plánů č. 214 – 40/2016, č. 211 – 8/2016 a č. 212 – 9/2016 uhradil Jihočeský kraj, náklady
na vyhotovení geometrických plánů č. 209 – 2/2016 a č. 210 – 4/2016 uhradila Obec Budeč, poplatníkem
daně z nemovitých věcí budou účastníci smlouvy vždy ohledně majetku, který směnou nabývají do svého
vlastnictví a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě
smluvní strany solidárně,
f)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 2281/23 o výměře 728 m 2, ostatní plocha, jiná plocha,
č. 2281/24 o výměře 26 m 2, ostatní plocha, jiná plocha, oddělených na základě geometrického plánu č. 2037
– 114/2014 ze dne 2. 2. 2015 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2281/1, ostatní plocha, silnice,
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 482 pro obec a k. ú. Suchdol nad Lužnicí a pozemkových parcel
katastru nemovitostí č. 2282/6 o výměře 188 m 2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 2282/7 o výměře 530 m 2,
ostatní plocha, jiná plocha, oddělených na základě geometrického plánu č. 2037 – 114/2014 ze dne 2. 2.
2015 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2282/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 482 pro obec a k. ú. Suchdol nad Lužnicí v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje
za pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 610/2 o výměře 68 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou
na základě geometrického plánu č. 2037 – 114/2014 ze dne 2. 2. 2015 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 610, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro
Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001
pro obec a k. ú. Suchdol nad Lužnicí, pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 611/2 o výměře 366 m 2,
ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu č. 2037 – 114/2014 ze dne 2. 2. 2015
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 611, ostatní plocha, manipulační plocha, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Suchdol nad Lužnicí a pozemkovou parcelu katastru nemovitostí
č. 605/2 o výměře 82 m 2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu č. 2037 –
114/2014 ze dne 2. 2. 2015 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 605, ostatní plocha, jiná plocha,
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Suchdol nad Lužnicí, v dosavadním
vlastnictví Města Suchdol nad Lužnicí, IČO 247561,
4. přijetí daru
a)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1500/38 o výměře 3 m2, vodní plocha, tok umělý, oddělené
na základě geometrického plánu č. 227 – 7/2016 ze dne 19. 2. 2016 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 1500/18, vodní plocha, tok umělý, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Písek v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec Protivín a k. ú. Krč
u Protivína od Města Protivín, IČO 250023, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradil
Jihočeský kraj v rámci investiční akce a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí uhradí Jihočeský kraj,
b)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1740/2 o výměře 77 m 2, ostatní plocha, silnice, oddělené
na základě geometrického plánu č. 288 – 5/2016 ze dne 19. 2. 2016 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 1740, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú.
Dražíč od Obce Dražíč, IČO 249637, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradil Jihočeský kraj
v rámci investiční akce a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
uhradí Jihočeský kraj,
c)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 2882/18 o výměře 93 m 2, ostatní plocha, silnice a č. 2882/19
o výměře 249 m2, ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú.
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Kamenný Újezd od Obce Kamenný Újezd, IČO 245062, kdy poplatek spojený s návrhem na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Jihočeský kraj,
d)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2605/36 o výměře 50 m 2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Dunajovice od Obce Dunajovice, IČO 512974, kdy poplatek
spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Jihočeský kraj,
e)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 550/2 o výměře 38 m 2, ostatní plocha, jiná plocha, oddělené
na základě geometrického plánu č. 159 – 61/2015 ze dne 8. 2. 2016 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 550, trvalý travní porost, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Písek v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec Mišovice a k. ú. Pohoří
u Mirovic, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 552/2 o výměře 1 m 2, vodní plocha, tok umělý,
oddělené na základě geometrického plánu č. 159 – 61/2015 ze dne 8. 2. 2016 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 552, trvalý travní porost, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Písek v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec Mišovice a k. ú. Pohoří
u Mirovic a pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 555/2 o výměře 13 m 2, ostatní plocha, silnice,
oddělené na základě geometrického plánu č. 159 – 61/2015 ze dne 8. 2. 2016 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 555, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Písek v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec Mišovice a k. ú. Pohoří
u Mirovic od Obce Mišovice, IČO 511722, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradil Jihočeský
kraj v rámci investiční akce a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí uhradí Jihočeský kraj,
f)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1901/13 o výměře 1535 m 2, ostatní plocha, silnice, která je
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 287 pro obec Borovany a k. ú. Dvorec u Třebče od Statutárního města
České Budějovice, IČO 244732,
5. bezúplatný převod
a)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1218/4 o výměře 1 m 2, ostatní plocha, silnice a č. 1220/2
o výměře 104 m2, ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 60000 pro obec a k. ú.
Rapšach z vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem
Rašínovo nábřeží 42, Praha 2, IČO 69797111, do vlastnictví Jihočeského kraje,
b)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 499/3 o výměře 63 m 2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 505/15
o výměře 90 m2, ostatní plocha, silnice, č. 505/16 o výměře 101 m 2, ostatní plocha, silnice, č. 505/17
o výměře 61 m2, ostatní plocha, silnice, č. 505/18 o výměře 102 m 2, ostatní plocha, silnice, č. 505/19
o výměře 279 m2, ostatní plocha, silnice, č. 505/20 o výměře 667 m 2, ostatní plocha, silnice, č. 505/22
o výměře 260 m2, ostatní plocha, silnice, č. 505/28 o výměře 16 m 2, ostatní plocha, silnice, které jsou
zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 10002 pro obec Nová Ves a k. ú. Nová Ves u Českých Budějovic,
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 319/2 o výměře 106 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10002 pro obec Hluboká nad Vlavou a k. ú. Bavorovice,
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2301/2 o výměře 115 m 2, trvalý travní porost, oddělené
na základě geometrického plánu č. 173 – 11/2016 ze dne 22. 2. 2016 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 2301/1, trvalý travní porost, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10002 pro obec Vyšší Brod
a k. ú. Bolechy z vlastnictví České republiky – Státního pozemkového úřadu se sídlem Husinecká 1024/11a,
Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO 01312774, do vlastnictví Jihočeského kraje,
c)
stávajícího vodovodního řadu „A“ PVC DN 100 v délce 650 m, vybudovaného v rámci stavby „Novostavba
soc. zařízení – Dvorce parc. č. 921/2 v k. ú. Dvorce u Tučap“ na základě smlouvy o bezúplatném převodu,
uvedené v příloze č. 1 tohoto materiálu Obci Tučapy, IČO 253049;
II. předává k hospodaření
předmět daru a bezúplatného převodu uvedený v části I. 4. a 5. a) a b) usnesení k vlastnímu
hospodářskému využití ve smyslu ustanovení čl. VI. odst. 1 zřizovací listiny č. 183/2002/ZK v platném znění
a ustanovení § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
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v platném znění, Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, p. o., se sídlem v Českých Budějovicích,
Nemanická 2133/10, PSČ 370 10, IČO 709 71 641 ke dni nabytí vlastnického práva Jihočeským krajem,
čímž dojde ke změně přílohy č. 2 zřizovací listiny č. 183/2002/ZK Správy a údržby silnic Jihočeského kraje,
p. o., se sídlem v Českých Budějovicích, Nemanická 2133/10, PSČ 370 10, IČO 709 71 641, nazvané
„Soupis majetku“, která se tak doplní o nemovitosti uvedené v části I. 4. a 5. a) a b) usnesení jako předmět
daru a bezúplatného převodu;
III. vyjímá z hospodaření
Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, p. o., se sídlem v Českých Budějovicích, Nemanická 2133/10,
PSČ 370 10, IČO 709 71 641, nemovitost popsanou v části I. 5. c) usnesení jako předmět bezúplatného
převodu v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje ke dni nabytí vlastnického práva třetí osobou ve smyslu
této části, čímž dojde ke změně přílohy č. 2 zřizovací listiny č. 183/2002/ZK Správy a údržby silnic
Jihočeského kraje, p. o., se sídlem v Českých Budějovicích, Nemanická 2133/10, PSČ 370 10, IČO 709 71
641, nazvané „Soupis majetku“, z níž bude ke stejnému dni vyňata nemovitost uvedená v části I. 5. c)
usnesení jako předmět bezúplatného převodu v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje;
IV. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph. D., řediteli krajského úřadu, zajistit zveřejnění záměru prodeje, darování
a směny, uvedených v části I. 1., 2. a 3. na úřední desce Krajského úřadu Jihočeského kraje a v případě
prodejů uvedených v části I. 1. a), c) a d) usnesení na úředních deskách obcí, do jejichž územní působnosti
předmětné nemovitosti náležejí.
K bodu: Majetkoprávní vypořádání nemovitostí
Usnesení č. 203/2016/ZK-23
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. prodej
a)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 362/4 o výměře 173 m 2, ostatní plocha, silnice, oddělené
na základě geometrického plánu č. 142 – 95/2015 ze dne 4. 1. 2016 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 362/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 158 pro obec Český
Rudolec a k. ú. Lipnice u Markvarce za kupní cenu 16 310,- Kč a náklady spojené s prodejem nemovitosti
******, kdy poplatníkem daně z nemovitých věcí bude kupující,
b)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 632 o výměře 144 m 2, ostatní plocha, manipulační plocha, která
je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 466 pro obec Zlatá Koruna a k. ú. Rájov za kupní cenu 24 450,- Kč
a náklady spojené s prodejem nemovitosti ******, kdy poplatníkem daně z nemovitých věcí bude kupující,
c)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1043/34 o výměře 160 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
oddělené na základě geometrického plánu č. 365 – 34/2015 ze dne 11. 5. 2015 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 1043/30, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 168
pro obec Rodvínov a k. ú. Jindřiš za kupní cenu 48 000,- Kč a náklady spojené s prodejem nemovitosti
******, kdy poplatníkem daně z nemovitých věcí bude kupující,
d)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2025/24 o výměře 10 m 2, ostatní plocha, jiná plocha, oddělené
na základě geometrického plánu č. 2701 – 21/2016 ze dne 26. 2. 2016 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 2025/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 3560
pro obec a k. ú. Blatná za kupní cenu 2 470,- Kč a náklady spojené s prodejem nemovitosti, kdy poplatníkem
daně z nemovitých věcí bude kupující,
e)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1591/68 o výměře 206 m 2, ostatní plocha, silnice, č. 1591/69
o výměře 184 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1595/36 o výměře 28 m2, orná půda, které jsou zapsány
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu
vlastnictví č. 530 pro obec Chýnov a k. ú. Chýnov u Tábora, pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 1595/34 o výměře 104 m 2, orná půda, oddělené na základě geometrického plánu č. 1302 – 13 – 370 –
1/2013 ze dne 1. 11. 2013 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1595/34, orná půda, která je
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zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 530 pro obec Chýnov a k. ú. Chýnov u Tábora, pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 1595/35 o výměře 440 m2, ostatní plocha, silnice, oddělené na základě geometrického plánu č. 1302 – 13
– 370 – 1/2013 ze dne 1. 11. 2013 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1595/35, ostatní plocha,
silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 530 pro obec Chýnov a k. ú. Chýnov u Tábora a pozemkových parcel
katastru nemovitostí č. 1103/3 o výměře 160 m 2, ostatní plocha, silnice a č. 1051/13 o výměře 19 m2, ostatní
plocha, silnice, oddělených na základě geometrického plánu č. 163 – 37/2010 ze dne 25. 11. 2010
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1051/15, ostatní plocha, silnice, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu
vlastnictví č. 530 pro obec Chýnov a k. ú. Záhostice za 1,15 násobek ceny obvyklé v daném místě a čase
u pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1591/68, č. 1591/69 a č. 1595/35 v k. ú. Chýnov u Tábora
a u pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1103/3 a č. 1051/13 v k. ú. Záhostice a za 8 násobek
obvyklé v daném místě a čase u pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1595/34 a č. 1595/36 v k. ú.
Chýnov u Tábora tj. za kupní cenu 224 456,- Kč včetně DPH a náklady spojené s prodejem nemovitostí
Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO 65993390,
kdy poplatníkem daně z nemovitých věcí bude kupující,
2. darování
a)
dílu „a“ o výměře 411 m 2, odděleného na základě geometrického plánu č. 3508 – 266/2015 ze dne 11. 12.
2015 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1553/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu
vlastnictví č. 188 pro obec a k. ú. Prachatice a dílu „b“ o výměře 123 m 2, odděleného na základě
geometrického plánu č. 3508 – 266/2015 ze dne 11. 12. 2015 z pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 1553/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 188 pro obec a k. ú. Prachatice Městu
Prachatice, IČO 250627, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradilo Město Prachatice,
poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Město Prachatice
a za podmínky, že obdarovaná strana se zavazuje využít předmět daru k veřejnému účelu jako veřejné
statky a v případě, že by obdarovaný převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy úplatně
třetí osobě, je povinen převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců ode dne
převodu,
b)
stavby silnice III/02314 v délce 0,287 km ve staničení od km 0,000 do km 0,0287 v k. ú. Kunžak Obci
Kunžak, IČO 246964, za podmínky, že obdarovaná strana se zavazuje využít předmět daru k veřejnému
účelu jako veřejné statky a v případě, že by obdarovaný převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této
smlouvy úplatně třetí osobě, je povinen převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech
měsíců ode dne převodu,
c)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 2045 o výměře 931 m2, ostatní plocha, silnice, č. 2049 o výměře
7125 m2, ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 368 pro obec a k. ú. Kaplice,
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2046/1 o výměře 1477 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
oddělené na základě geometrického plánu č. 2360 – 12/2016 ze dne 24. 2. 2016 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 2046, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 368 pro obec a k. ú.
Kaplice a pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2044/13 o výměře 21547 m 2, ostatní plocha, ostatní
komunikace, oddělené na základě geometrického plánu č. 2361 – 13/2016 ze dne 10. 2. 2016 z pozemkové
parcely katastru nemovitostí č. 2044/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 368
pro obec a k. ú. Kaplice Městu Kaplice, IČO 245941, kdy náklady na vyhotovení geometrických plánů uhradil
Jihočeský kraj, poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí
Město Kaplice a za podmínky, že obdarovaná strana se zavazuje využít předmět daru k veřejnému účelu
jako veřejné statky a v případě, že by obdarovaný převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této
smlouvy úplatně třetí osobě, je povinen převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech
měsíců ode dne převodu,
3. směnu
a)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 3683/22 o výměře 2212 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
č. 3683/24 o výměře 14 m 2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 3683/25 o výměře 139 m 2, ostatní plocha, jiná
27
U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 370 76, Tel: 386720111, http://www.kraj-jihocesky.cz

plocha, č. 3683/26 o výměře 29 m 2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 3683/27 o výměře 2 m 2, ostatní plocha,
jiná plocha, oddělených na základě geometrického plánu č. 3332 – 13/2015 ze dne 9. 4. 2015 z pozemkové
parcely katastru nemovitostí č. 3683/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví
č. 3516 pro obec České Budějovice a k. ú. České Budějovice 5 a pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 3683/10 o výměře 3 m2, ostatní plocha, jiná plocha, oddělené na základě geometrického plánu č. 3332 –
13/2015 ze dne 9. 4. 2015 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 3683/10, ostatní plocha, ostatní
komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České
Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 3516 pro obec České Budějovice a k. ú. České
Budějovice 5 v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 3683/28 o výměře 4 m 2, ostatní plocha, silnice, č. 3683/29 o výměře 126 m 2, ostatní plocha, silnice,
oddělené na základě geometrického plánu č. 3332 – 13/2015 ze dne 9. 4. 2015 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 3683/8, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1
pro obec České Budějovice a k. ú. České Budějovice 5, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 3683/32
o výměře 115 m2, ostatní plocha, silnice, č. 3683/33 o výměře 1 m 2, ostatní plocha, silnice, č. 3683/34
o výměře 1 m2, ostatní plocha, silnice, č. 3683/35 o výměře 1 m2, ostatní plocha, silnice, oddělené
na základě geometrického plánu č. 3332 – 13/2015 ze dne 9. 4. 2015 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 3683/9, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1
pro obec České Budějovice a k. ú. České Budějovice 5, pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 23/3
o výměře 295 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu č. 3332 – 13/2015
ze dne 9. 4. 2015 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 23, ostatní plocha, ostatní komunikace, která
je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec České Budějovice a k. ú. České Budějovice 5, pozemkovou
parcelu katastru nemovitostí č. 105/2 o výměře 52 m 2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě
geometrického plánu č. 3332 – 13/2015 ze dne 9. 4. 2015 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 105,
orná půda, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České
Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec České Budějovice a k. ú. České
Budějovice 5 a pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 293/1 o výměře 1920 m 2, ostatní plocha, silnice,
oddělenou na základě geometrického plánu č. 3332 – 13/2015 ze dne 9. 4. 2015 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 293/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1
pro obec České Budějovice a k. ú. České Budějovice 5 v dosavadním vlastnictví Statutárního města České
Budějovice, IČO 244732, bez doplatku kupní ceny, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradilo
Statutární město České Budějovice v rámci investiční akce, poplatníkem daně z nemovitých věcí budou
účastníci smlouvy vždy ohledně majetku, který směnou nabývají do svého vlastnictví a poplatek spojený
s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně,
b)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 180/20 o výměře 2288 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
č. 180/21 o výměře 1377 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace a č. 180/22 o výměře 38 m2, ostatní plocha,
silnice, oddělených na základě geometrického plánu č. 1261 – 17/2016 ze dne 25. 2. 2016 z pozemkové
parcely katastru nemovitostí č. 180/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 100
pro obec a k. ú. Staré Hodějovice v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkovou parcelu
katastru nemovitostí č. 722/4 o výměře 313 m 2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví
č. 1 pro obec a k. ú. Staré Hodějovice v dosavadním vlastnictví Obce Staré Hodějovice, IČO 245453,
bez doplatku kupní ceny, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradila Obec Staré Hodějovice,
poplatníkem daně z nemovitých věcí budou účastníci smlouvy vždy ohledně majetku, který směnou nabývají
do svého vlastnictví a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
uhradí obě smluvní strany solidárně,
4. změnu
usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 52/2016/ZK – 21 ze dne 25. 2. 2016, kdy se text v části I. 1. a)
ruší a nahrazuje textem: „pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1568/5 o výměře 28 m 2, ostatní plocha,
jiná plocha, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České
Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 131 pro obec a k. ú. Dynín za 1,15 násobek ceny
obvyklé v daném místě a čase – tj. za kupní cenu 1 265,- Kč včetně DPH a náklady spojené s prodejem
nemovitosti Správě železniční dopravní cesty, s. o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7,
110 00, IČO 70994234, kdy poplatníkem daně z nemovitých věcí bude kupující;“
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II. předává k hospodaření
předmět směny uvedený v části I. 3. usnesení k vlastnímu hospodářskému využití ve smyslu ustanovení
čl. VI. odst. 1 zřizovací listiny č. 183/2002/ZK v platném znění a ustanovení § 27 odst. 2 písm. e) zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, Správě a údržbě silnic
Jihočeského kraje, p. o., se sídlem v Českých Budějovicích, Nemanická 2133/10, PSČ 370 10, IČO
709 71 641 ke dni nabytí vlastnického práva Jihočeským krajem, čímž dojde ke změně přílohy č. 2 zřizovací
listiny č. 183/2002/ZK Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, p. o., se sídlem v Českých Budějovicích,
Nemanická 2133/10, PSČ 370 10, IČO 709 71 641, nazvané „Soupis majetku“, která se tak doplní
o nemovitosti uvedené v části I. 3. usnesení jako předmět směny;
III. vyjímá z hospodaření
Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, p. o., se sídlem v Českých Budějovicích, Nemanická 2133/10,
PSČ 370 10, IČO 709 71 641, nemovitosti popsané v části I. 1., 2., 3. a 4. usnesení jako předmět prodeje,
darování a směny v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje ke dni nabytí vlastnického práva třetí
osobou ve smyslu této části, čímž dojde ke změně přílohy č. 2 zřizovací listiny č. 183/2002/ZK Správy
a údržby silnic Jihočeského kraje, p. o., se sídlem v Českých Budějovicích, Nemanická 2133/10, PSČ
370 10, IČO 709 71 641, nazvané „Soupis majetku“, z níž budou ke stejnému dni vyňaty nemovitosti
uvedené v části I. 1., 2, 3. a 4. usnesení jako předmět prodeje, darování a směny v dosavadním vlastnictví
Jihočeského kraje.
K bodu: Předání staveb k hospodaření Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, vyřazení staveb z
hospodaření Správy a údržby silnic Jihočeského kraje a nemovitosti doporučené k demolici
Usnesení č. 204/2016/ZK-23
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
schvaluje
1. předání k hospodaření a zařazení do evidence majetku Správy a údržby silnic Jihočeského kraje
nemovitého majetku uvedeného v příloze č. 1 – tab. 1 mat. 530/RK/16, ve smyslu ustanovení čl. VI. odst. 1
zřizovací listiny č. 183/2002/ZK v platném znění a ustanovení § 27 odst. 2 písm. e) z. č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje,
čímž dojde ke změně přílohy č. 2 zřizovací listiny č. 183/2002/ZK Správy a údržby silnic Jihočeského kraje,
se sídlem v Českých Budějovicích, Nemanická 2133/10, PSČ 370 10, IČ 709 71 641, nazvané „Soupis
majetku“, která se tak doplní o nemovitosti uvedené v příloze č. 1 – tab. 1 k mat. 195/ZK/16,
2. vynětí z hospodaření a vyřazení z evidence majetku Správy a údržby silnic Jihočeského kraje nemovitého
majetku uvedeného v příloze č. 1 – tab. 2 mat. 530/RK/16, ve smyslu ustanovení čl. VI. odst. 1 zřizovací
listiny č. 183/2002/ZK v platném znění a ustanovení § 27 odst. 2 písm. e) z. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů v platném znění, Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, čímž dojde
ke změně přílohy č. 2 zřizovací listiny č. 183/2002/ZK Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, se sídlem
v Českých Budějovicích, Nemanická 2133/10, PSČ 370 10, IČ 709 71 641, nazvané „Soupis majetku“,
ze které se tak vyřadí nemovitosti uvedené v příloze č. 1 – tab. 2 k mat. 195/ZK/16,
3. likvidaci nemovitostí uvedených v příloze č. 1 k mat. 195/ZK/16 – tab. 2 svěřených k hospodaření Správě
a údržbě silnic Jihočeského kraje.
K bodu: Nový záměr prodeje nemovitostí v k. ú. Horní Planá
Usnesení č. 205/2016/ZK-23
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
I. ruší
usnesení č. 230/2013/ZK-5 ze dne 27. 6. 2013 k bodu „Záměr prodeje nemovitostí v k. ú. Horní Planá“;
II. schvaluje
záměr prodeje nepotřebných nemovitostí Jihočeského kraje, a to pozemku parcely KN č. 168, jehož součástí
je budova č. p. 83 a pozemků parcel KN č. 165/7 a č. 169/2 (oba oddělené na základě dosud nezapsaného
geometrického plánu č. 2070 – 385/2013), vše v k. ú. Horní Planá, formou veřejné dobrovolné dražby ve
smyslu zákona č. 26/2000 Sb., v platném znění, s vyvolávací cenou ve výši 50% znaleckého posudku,
s podmínkou, že nejnižší podání nebude možné licitátorem snížit, výše dražební jistoty bude stanovena ve
výši 60 000 Kč, odměna dražebníka bude ve výši maximálně 5% z vydražené ceny včetně DPH a nákladů
dražby, při neúspěšné dražbě náleží dražebníkovi úhrada nákladů ve výši maximálně 10 000 Kč včetně
DPH;
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III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
1. zveřejnit nový záměr prodeje nemovitostí dle části II. usnesení na úřední desce krajského úřadu po dobu
zákonné lhůty,
2. po zveřejnění záměru předložit k projednání orgánům kraje podmínky prodeje veřejnou dražbou.
K bodu: Záměr prodeje pozemků v k.ú. Planá u Českých Budějovic
Usnesení č. 206/2016/ZK-23
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
I. schvaluje
záměr prodeje pozemku parcely KN č. 1469/288, jejíž součástí je stavba bez čp., pozemku parcely KN
č. 1469/289, jejíž součástí je stavba bez čp., a části pozemku parcely KN č. 1703 o výměře cca 8900 m 2,
v k.ú. Planá u Českých Budějovic,******, za cenu stanovenou znaleckým posudkem a za podmínek:
1. zřízení bezúplatného věcného břemene – služebnosti na dobu neurčitou k prodávané části pozemku
parcely KN č. 1703, spočívající v právu umístění stávající trafostanice a čistírny odpadních vod a v právu
přístupu a příjezdu k nim za účelem užívání, provozování, oprav a údržby dle geometrického plánu, včetně
závazku budoucího kupujícího ke zřízení případných dalších věcných břemen, vše v k.ú. Planá u Českých
Budějovic a ve prospěch Jihočeského kraje,
2. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na část pozemku parcely KN č. 1717 vedené na LV č. 94 o
výměře cca 700 m 2, která bude upřesněna geometrickým plánem po zajištění vybudování komunikace
Jihočeským krajem;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
1. zveřejnit záměr prodeje na úřední desce po dobu zákonné lhůty,
2. zajistit vypracování geometrického plánu pro rozdělení pozemku a vyznačení věcného břemene,
3. po zveřejnění připravit materiál k projednání v orgánech kraje.
K bodu: Záměr prodeje části pozemku v k.ú. Měšice u Tábora
Usnesení č. 207/2016/ZK-23
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
I. schvaluje
záměr prodeje části pozemku parcely KN č. 1259 o výměře cca 1000 m 2, která bude upřesněna na základě
geometrického plánu, v k.ú. Měšice u Tábora, ****** za cenu stanovenou znaleckým posudkem plus náklady
spojené s prodejem, za předpokladu, že Česká republika nepřijme povinnou písemnou nabídku
k bezúplatnému převodu uvedeného pozemku;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
1. zveřejnit záměr prodeje na úřední desce krajského úřadu po dobu zákonné lhůty,
2. odeslat nabídku pozemku parcely KN č. 1259 na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, se sídlem
Karmelitská 7, 118 12 Praha 1,
3. zajistit vypracování geometrického plánu pro rozdělení pozemku včetně znaleckého posudku,
4. zpracovat materiál vlastního prodeje k projednání v orgánech kraje.
K bodu: Záměr darování pozemku Nemocnici Písek a.s.
Usnesení č. 208/2016/ZK-23
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
I. schvaluje
záměr darování pozemku stavební parcela KN č. 5610/2, vedeného na LV č. 11377 v k.ú. Písek,
do vlastnictví Nemocnice Písek, a.s., Karla Čapka 589, 397 01 Písek, IČO 26095190;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
1. zveřejnit záměr darování pozemku dle části I. tohoto usnesení,
2. po zveřejnění záměru předložit materiál s darovací smlouvou orgánům kraje k projednání.

30
U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 370 76, Tel: 386720111, http://www.kraj-jihocesky.cz

K bodu: Záštity členů Rady Jihočeského kraje s finanční podporou
Usnesení č. 209/2016/ZK-23
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádosti o poskytnutí individuální dotace jednotlivých žadatelů dle přílohy mat. č. 182/ZK/16;
II. schvaluje
poskytnutí individuální dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace:
1. ve výši 10 000,- Kč příjemci: Obec Branice, Branice 77, 398 43 Bernartice, IČO 00249564, na zajištění
akce: „Oslava 710 let obce Branice“,
2. ve výši 4 000,- Kč příjemci: Město Netolice, Mírové náměstí 208, 384 11 Netolice, IČO 00250601,
na zajištění akce: „Vítání léta“,
3. ve výši 2 000,- Kč příjemci: Obec Želnava, Želnava 2, 384 51 Volary, IČO 00583154, na zajištění akce:
„Soutěž - Tlučení dřevěných špačků“;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části
II. usnesení.

Ověřovatelé:
Mgr. Pavel Talíř

……………………….

Ing. Jiří Fišer

……………………….

Mgr. Jiří Zimola
hejtman kraje

……………………….
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