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

RADA JIHOČESKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ

Příloha zápisu

Výpis usnesení z 51. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne 11. 10. 2018
Program:
1. Ukončení platnosti usnesení č. 379/2017/ZK-9 a realizace projektu „Evropské informační středisko
Europe Direct České Budějovice“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu kraje
Usnesení 1204/2018/RK-51
2. Most ev.č. 140-013 Bílsko - méněpráce a vícepráce - dodatek č. 1
Usnesení 1205/2018/RK-51
3. Modernizace komunikací II. třídy (P 10) B - část B: Silnice II/147 - vícepráce a méněpráce-dodatek č. 1
Usnesení 1206/2018/RK-51
4. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Rekonstrukce haly 2. část – Tovární 198, Strakonice“
Usnesení 1207/2018/RK-51
5. „Rekonstrukce stávajícího objektu, přístavba dílen SŠTO Dačice – vícepráce a méněpráce – dodatek
smlouvy č. 2
Usnesení 1208/2018/RK-51
6. Boxy na posypový materiál v Týně nad Vltavou“ – vícepráce a méněpráce – dodatek smlouvy č. 1
Usnesení 1209/2018/RK-51
7. „Regenerace hrázových porostů na vybraných rybničních soustavách Jihočeského kraje – rybniční
soustava Sudoměř“ – méněpráce – dodatek smlouvy č. 1
Usnesení 1210/2018/RK-51
8. „Most ev. č. 13911-2 Strakonice Jezárky přes MK“ – vícepráce a méněpráce – dodatek smlouvy č. 1
Usnesení 1211/2018/RK-51
9. „Oprava střechy a fasády posklizňové linky – Školní statek Dobešice“ (SZeŠ Čelakovského 200, Písek) –
vícepráce a méněpráce – dodatek smlouvy č. 1
Usnesení 1212/2018/RK-51
10. „Rekonstrukce školního statku VOŠ a SZeŠ Tábor“ – vícepráce a méněpráce – dodatek smlouvy č. 2
Usnesení 1213/2018/RK-51
11. Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Dodávka a instalace ICT zařízení a 3D techniky pro SOŠ SE
Velešín“
Usnesení 1214/2018/RK-51
12. Financování žádostí na výměnu kotlů ATMOS C18S, C20S a C30S z rozpočtu kraje
Usnesení 1215/2018/RK-51
13. Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního
vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II.“
Usnesení 1216/2018/RK-51
14. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtových prostředků Středočeského kraje pro Studii
proveditelnosti opatření ke snížení dotace fosforu do vodního díla Orlík
Usnesení 1217/2018/RK-51
15. Dotační programy Jihočeského kraje pro rok 2019
Usnesení 1218/2018/RK-51
16. Zrušení usnesení č. 191/2016/ZK-23 ve věci realizace projektu Jihočeské vědecké knihovny „Přístavba a
úprava budovy Jihočeské vědecké knihovny - Lidická 1“ a nové schválení financování projektu
Usnesení 1219/2018/RK-51
17. Dodatečné stavební práce na akci „Rekonstrukce objektu Sparta Alšovy jihočeské galerie“
Usnesení 1220/2018/RK-51
18. Rozvojový program Podpora odborného vzdělávání pro školní rok 2018/2019
Usnesení 1221/2018/RK-51
19. Revokace usn. č. 423/2016/ZK-25 realizace projektů předkládaných do OP ŽP a jejich kofinancování a
financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - VOŠ a SPgŠ Prachatice
Usnesení 1222/2018/RK-51
20. Realizace projektu předkládaného do OP Rybářství a jeho kofinancování z rozpočtu Jihočeského kraje Krajské školní hospodářství
Usnesení 1223/2018/RK-51

1
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 370 76, Tel: 386720111, http://www.kraj-jihocesky.cz

21. Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování, předfinancování a financování
nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - SŠ a ZŠ Vimperk
Usnesení 1224/2018/RK-51
22. Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování, předfinancování a financování
nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - MŠ, ZŠ a PrŠ, T. Sviny
Usnesení 1225/2018/RK-51
23. Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování, předfinancování a financování
nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - Pedagogicko-psychologická poradna, ČB
Usnesení 1226/2018/RK-51
24. Rozpočet školství - čtvrtá úprava rozpisu rozpočtu přímých výdajů 2018
Usnesení 1227/2018/RK-51
25. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic
Usnesení 1228/2018/RK-51
26. Dodatky zřizovacích listin škol a školských zařízení zřizovaných Jihočeským krajem
Usnesení 1229/2018/RK-51
27. Výsledky konkursních řízení
Usnesení 1230/2018/RK-51
28. Personální záležitosti - platové výměry ředitelů škol
Usnesení 1231/2018/RK-51
29. Platové výměry ředitelů příspěvkových organizací v sociální oblasti
Usnesení 1232/2018/RK-51
30. Úhrada nákladů spojených s výměnou ložné a obrusné vrstvy bývalé krajské silnice městu Kaplice
Usnesení 1233/2018/RK-51
31. Majetkoprávní vypořádání nemovitostí - ukončení záměru
Usnesení 1234/2018/RK-51
32. Věcné břemeno pro E.ON Distribuce, a.s. v k. ú. Litvínovice - ČOV
Usnesení 1235/2018/RK-51
33. Individuální dotace v rámci záštit členů Rady Jihočeského kraje
Usnesení 1236/2018/RK-51

*****
K bodu: Ukončení platnosti usnesení č. 379/2017/ZK-9 a realizace projektu „Evropské informační středisko
Europe Direct České Budějovice“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu kraje
Usnesení č. 1204/2018/RK-51
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádost Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, České
Budějovice, Nemanická 7 o poskytnutí finančních prostředků ve výši 1 896 000,- Kč z rozpočtu Jihočeského
kraje na kofinancování a předfinancování způsobilých výdajů projektu „Evropské informační středisko
Europe Direct České Budějovice“ financovaného z grantu Evropské komise dle přílohy č. 1 návrhu
č. 1181/RK/18;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. ukončit platnost usnesení č. 379/2017/ZK-9 ze dne 2. 11. 2017 ve věci realizace projektu „Evropské
informační středisko Europe Direct České Budějovice“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu
kraje;
2. schválit
a) realizaci projektu „Evropské informační středisko Europe Direct České Budějovice“ (žadatel: Zařízení pro
další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7)
financovaného z grantu Evropské komise s celkovými způsobilými výdaji ve výši 100 000,- EUR,
tj. 2 400 000,- Kč;
b) kofinancování projektu „Evropské informační středisko Europe Direct České Budějovice“ Jihočeským
krajem ve výši 70 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 70 000,- EUR (tj. 1 680 000,- Kč),
s průběhem čerpání na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 2 k návrhu č. 1181/RK/18;
c) předfinancování projektu „Evropské informační středisko Europe Direct České Budějovice“ Jihočeským
krajem ve výši 9 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 9 000,- EUR (tj. 216 000,- Kč), s průběhem
čerpání na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 2 k návrhu č. 1181/RK/18;
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III. ukládá
Mgr. Ivaně Stráské, hejtmance kraje, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 18. 10. 2018

K bodu: Most ev.č. 140-013 Bílsko - méněpráce a vícepráce - dodatek č.1
Usnesení č. 1205/2018/RK-51
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
méněpráce a vícepráce na akci „Most ev. č. 140-013 Bílsko“ uvedené ve změnovém listu č. 1 včetně návrhu
dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo dle důvodové zprávy a příloh č. 1 a 2 návrhu č. 1289/RK/18;
II. schvaluje
1. změnový list č. 1 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1, návrhu č. 1289/RK/18,
2. uzavření dodatku č. 1 příslušné smlouvy uzavřené mezi Jihočeským krajem a zhotovitelem stavby, firmou
STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO 60838744, ve znění přílohy č. 2 návrhu
č. 1289/RK/18;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č. 1 smlouvy s firmou
STRABAG a.s., IČO 60838744, dle bodu II. tohoto usnesení hejtmance kraje k podpisu.
T: do 31. 10. 2018

K bodu: Modernizace komunikací II. třídy (P 10) B - část B: Silnice II/147 - vícepráce a méněpráce-dodatek
č. 1
Usnesení č. 1206/2018/RK-51
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vícepráce a méněpráce na akci „Modernizace komunikací II. třídy (P 10) B - část B: Silnice II/147“ uvedené
ve změnovém listu č. 1 včetně návrhu dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo dle důvodové zprávy a příloh návrhu
č. 1296/RK/18;
II. schvaluje
1. změnový list č. 1 dle důvodové zprávy a jejich příloh č. 1 návrhu č. 1296/RK/18,
2. uzavření dodatku č. 1 příslušné smlouvy uzavřené mezi JK a firmou Robstav stavby k. s., Na Stínadlech
495, 397 01 Písek, IČO 27430774, ve znění podle přílohy č. 2 návrhu č. 1296/RK/18;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č. 1 smlouvy s firmou
Robstav stavby k. s., IČO 27430774, hejtmance kraje k podpisu.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Rekonstrukce haly 2. část – Tovární 198, Strakonice“
Usnesení č. 1207/2018/RK-51
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání obálek s nabídkami, zprávu o hodnocení nabídek a protokol o posouzení splnění
podmínek účasti v zadávacím řízení uvedené v přílohách č. 1 - 3 k návrhu č. 1285/RK/18 na plnění veřejné
zakázky s názvem „Rekonstrukce haly 2. část – Tovární 198, Strakonice“ konané v režimu zjednodušeného
podlimitního řízení za podmínek dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů;
II. schvaluje
1. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Rekonstrukce haly 2. část – Tovární 198, Strakonice“:
název společnosti: ORDYS s.r.o.
se sídlem: Ke Mlýnu 190, 377 01 Jindřichův Hradec
IČO 05006309
za cenu nejvýše přípustnou 8 212 534,- Kč bez DPH, 9 937 166,14 Kč vč. DPH
2. v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem možnost vyzvat k uzavření smlouvy další
účastníky zadávacího řízení v tomto pořadí:
1) název společnosti: Stavební společnost H a T, spol. s r.o.
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se sídlem: Komenského 373, 386 01 Strakonice
IČO 45023522
za cenu nejvýše přípustnou 8 281 049,- Kč bez DPH, 10 020 069,- Kč vč. DPH,
2) název společnosti: Jindřich Parus, voda-plyn-topení spol. s r.o.
se sídlem: Ostrov 38, 383 01 Prachatice
IČO 41879236
za cenu nejvýše přípustnou 8 724 179,02 Kč bez DPH, 10 556 256,61 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Ing. Miloslavu Pilečkovi, řediteli Vyšší odborné školy, Střední průmyslové školy a Střední odborné školy
řemesel a služeb, Strakonice, IČO 72549581:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.

K bodu: „Rekonstrukce stávajícího objektu, přístavba dílen SŠTO Dačice – vícepráce a méněpráce –
dodatek smlouvy č. 2
Usnesení č. 1208/2018/RK-51
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vícepráce a méněpráce na akci „Centrum praktického vyučování technických a řemeslných oborů SŠTO
Dačice, Strojírenská 304/III v Dačicích – rekonstrukce stávajícího objektu, přístavba dílen, venkovní úpravy“
uvedené ve změnových listech č. 5 – 11 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 návrhu č. 1283/RK/18 v celkové
výši dodatečných stavebních prací 794 394,86 Kč bez DPH a nerealizovaných prací ve výši 390 336,39 Kč
bez DPH;
II. schvaluje
1. změnové listy č. 5 -11 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 k návrhu č. 1283/RK/18,
2. uzavření dodatku č. 2 příslušné smlouvy o dílo uzavřené mezi Střední školou technickou a obchodní,
Dačice, Strojírenská 304, IČO 13503308, a zhotovitelem stavby firmou INEX Moravské Budějovice, s.r.o.,
Husova 890, 676 02 Moravské Budějovice, IČO 48531235;
III. ukládá
Ing. Pavlu Kopačkovi, řediteli školy, IČO 13503308, uzavřít dodatek č. 2 smlouvy s dodavatelem podle části
II. tohoto usnesení.

K bodu: Boxy na posypový materiál v Týně nad Vltavou“ – vícepráce a méněpráce – dodatek smlouvy č. 1
Usnesení č. 1209/2018/RK-51
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vícepráce a méněpráce na akci „Boxy na posypový materiál v Týně nad Vltavou“ uvedené ve změnových
listech č. 1 a 2 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 k návrhu č. 1300/RK/18 ve výši dodatečných stavebních
prací 400 936,59 Kč bez DPH a nerealizovaných prací ve výši 255 664,54 Kč bez DPH;
II. schvaluje
1. změnové listy č. 1 a 2 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 k návrhu č. 1300/RK/18,
2. uzavření dodatku č. 1 příslušné smlouvy o dílo uzavřené mezi Správou a údržbou silnic Jihočeského
kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice, IČO 70971641, a zhotovitelem stavby firmou UNIKO
PÍSEK, s.r.o., Hradiště, Na Ryšavce 235, 397 01 Písek, IČO 46679405;
II. ukládá
Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, uzavřít dodatek č. 1
smlouvy s dodavatelem podle části II. tohoto usnesení.
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K bodu: „Regenerace hrázových porostů na vybraných rybničních soustavách Jihočeského kraje – rybniční
soustava Sudoměř“ – méněpráce – dodatek smlouvy č. 1
Usnesení č. 1210/2018/RK-51
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
méněpráce na akci „Regenerace hrázových porostů na vybraných rybničních soustavách Jihočeského kraje
– rybniční soustava Sudoměř“ uvedené ve změnovém listu č. 1 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 návrhu
č. 1301/RK/18 v celkové výši nerealizovaných prací (méněprácí) 13 800,00 Kč bez DPH;
II. schvaluje
1. změnový list č. 1 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 k návrhu č. 1301/RK/18,
2. uzavření dodatku č. 1 ve výši 2 951 800,00 Kč bez DPH, 3 571 678,00 Kč vč. DPH příslušné smlouvy
o dílo uzavřené mezi Jihočeským krajem a dodavatelem firmou ARBORES CZ s.r.o., Ke Střelnici 184, 39701
Písek, IČO 26070804, ve znění podle přílohy č. 2 k návrhu č. 1301/RK/18;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č. 1 smlouvy s firmou
ARBORES CZ s.r.o., IČO 26070804, dle bodu II. tohoto usnesení hejtmance kraje k podpisu.

K bodu: „Most ev. č. 13911-2 Strakonice Jezárky přes MK“ – vícepráce a méněpráce – dodatek smlouvy č. 1
Usnesení č. 1211/2018/RK-51
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vícepráce a méněpráce na akci „Most ev. č. 13911-2 Strakonice Jezárky přes MK“ uvedené ve změnovém
listu č. 1 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 k návrhu č. 1302/RK/18 ve výši dodatečných stavebních prací
283 844,46 Kč bez DPH a nerealizovaných prací ve výši 146 250,66 Kč bez DPH;
II. schvaluje
1. změnový list č. 1 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 k návrhu č. 1302/RK/18,
2. uzavření dodatku č. 1 příslušné smlouvy o dílo uzavřené mezi Správou a údržbou silnic Jihočeského
kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice, IČO 70971641, a zhotovitelem stavby firmou
ZNAKON, a.s., 386 01 Sousedovice č. p. 44, IČO 26018055
III. ukládá
Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, uzavřít dodatek č. 1
smlouvy s dodavatelem podle části II. tohoto usnesení.

K bodu: „Oprava střechy a fasády posklizňové linky – Školní statek Dobešice“ (SZeŠ Čelakovského 200,
Písek) – vícepráce a méněpráce – dodatek smlouvy č. 1
Usnesení č. 1212/2018/RK-51
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vícepráce a méněpráce na akci „Oprava střechy a fasády posklizňové linky – Školní statek Dobešice“
uvedené ve změnových listech č. 1 – 4 dle důvodové zprávy a příloh č. 1 a 2 k návrhu č. 1268/RK/18
v celkové výši dodatečných stavebních prací 989 816,00 Kč bez DPH a nerealizovaných prací
ve výši 402 533,00 Kč bez DPH;
II. schvaluje
1. změnové listy č. 1 – 4 dle důvodové zprávy a příloh č. 1 – 2 k návrhu č. 1268/RK/18,
2. uzavření dodatku č. 1 příslušné smlouvy o dílo uzavřené mezi Střední zemědělskou školou Písek,
Čelakovského 200, Čelakovského 200, 397 01 Písek, IČO 60869054, a zhotovitelem stavby firmou VRBKA
střechy s.r.o., Vrcovická 2517, Písek 39701, IČO 28093569;
III. ukládá
Ing. Miloši Cieslarovi, Ph.D., řediteli Střední zemědělské školy Písek, IČO 60869054, uzavřít dodatek č. 1
smlouvy s dodavatelem podle části II. tohoto usnesení.
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K bodu: „Rekonstrukce školního statku VOŠ a SZeŠ Tábor“ – vícepráce a méněpráce – dodatek smlouvy
č. 2
Usnesení č. 1213/2018/RK-51
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vícepráce a méněpráce na akci „Rekonstrukce školního statku VOŠ a SZeŠ Tábor“ uvedené ve změnových
listech č. 2, č. 4 a č. 5 a ve vyjádření projektanta dle důvodové zprávy a příloh č. 1 – 4 návrhu č. 1311/RK/18
v celkové výši dodatečných stavebních prací 1 335 195,63 Kč bez DPH a nerealizovaných prací ve výši
608 569,87 Kč bez DPH;
II. schvaluje
1. změnové listy č. 2, č. 4 a č. 5 dle důvodové zprávy a přílohy č. 2 – č. 4 k návrhu č. 1311/RK/18,
2. uzavření dodatku č. 2 příslušné smlouvy o dílo uzavřené mezi Vyšší odbornou školou a Střední
zemědělskou školou Tábor, Náměstí T. G. Masaryka 788, IČO 60064781, a zhotovitelem stavby firmou
Památky Tábor, s.r.o., Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor, IČO 44797958;
III. ukládá
Ing. Blaženě Hořejší, ředitelce školy, IČO 60064781, uzavřít dodatek č. 1 smlouvy s dodavatelem podle části
II. tohoto usnesení.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Dodávka a instalace ICT zařízení a 3D techniky pro SOŠ
SE Velešín“
Usnesení č. 1214/2018/RK-51
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání obálek s nabídkami, protokoly o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení
a doplňující informace k zadávacímu řízení uvedené v přílohách č. 1 – 5 k návrhu č. 1223/RK/18 – 1
na plnění veřejné zakázky s názvem „Dodávka a instalace ICT zařízení a 3D techniky pro SOŠ SE Velešín“
konané v režimu otevřeného nadlimitního řízení za podmínek dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
1. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Dodávka a instalace ICT zařízení a 3D techniky pro SOŠ
SE Velešín“ – část A – ICT technika:
název společnosti: XANADU a.s.
se sídlem: Žirovnická 2389/1a, 106 00 Praha 10
IČO: 14498138
za cenu nejvýše přípustnou 4 111 184,00 Kč bez DPH, 4 974 532,64 Kč vč. DPH,
2. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Dodávka a instalace ICT zařízení a 3D techniky pro SOŠ
SE Velešín“ – část B – vývojové sady“:
název společnosti: Michal Prenner
se sídlem: A. Krejčího 2050/2, 370 07 České Budějovice
IČO: 75565854
za cenu nejvýše přípustnou 277 552,00 Kč Kč bez DPH, 335 837,92 Kč vč. DPH,
3. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Dodávka a instalace ICT zařízení a 3D techniky pro SOŠ
SE Velešín“ – část C – 3D technika“:
název společnosti: MCAE Systems, s.r.o.
se sídlem: Knínická 1771/6, 664 34 Kuřim
IČO: 60755431
za cenu nejvýše přípustnou 1 645 700,00 Kč bez DPH, 1 991 297,00 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Ing. Milanu Timkovi, řediteli Střední odborné školy strojní a elektrotechnické, Velešín, IČO 00583855:
1. podepsat smlouvu s dodavateli podle části II. usnesení a
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky na akci „Dodávka a instalace ICT zařízení
a 3Dtechniky pro SOŠ SE Velešín“ – část A – ICT technika, část B – vývojové sady a část C – 3D technika.
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K bodu: Financování žádostí na výměnu kotlů ATMOS C18S, C20S a C30S z rozpočtu kraje
Usnesení č. 1215/2018/RK-51
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
aktuální stav ohledně financování kotlů ATMOS C18S, C20S a C30S vyrobených od března 2000 dle
důvodové zprávy návrhu č. 1305/RK/2018;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit záměr poskytnout individuální dotace v maximální výši 127 500,- Kč na jednu
žádost na výměnu kotlů ATMOS C18S, C20S a C30S vyrobených od března 2000, a to výhradně pro
žádosti, které byly podány v rámci dotačního programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního
vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II.“, 1. výzva, a prošly úspěšně kontrolou
přijatelnosti, avšak nemohly být v dotačním programu podpořeny z důvodu chybného uvedení emisní třídy
na výrobním štítku, a k tomuto účelu vyčlenit a uvolnit prostředky v částce 4 210 000,- Kč v rámci rozpočtu
2018 formou rozpočtového opatření z rezervy kraje;
III. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, členu rady kraje, předložit návrh na jednání zastupitelstva kraje.
T: 18. 10. 2018

K bodu: Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního
vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II.“
Usnesení č. 1216/2018/RK-51
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. žádost Simony Jiráskové o změnu zdroje tepla a o prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla
v uzavřené smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního programu
Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II.“,
1. výzva, dle přílohy č. 1 k návrhu č. 1287/RK/18,
2. žádost Jana Páleníčka o změnu příjemce dotace v uzavřené smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihočeského kraje v rámci dotačního programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění
domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II.“, 1. výzva, dle přílohy č. 1 k návrhu č. 1287/RK/18,
3. žádost Zdeňka Smítky, žádost Vlasty Novotné a žádost Jiřího Bartoše o prodloužení termínu realizace
výměny zdroje tepla v uzavřené smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci
dotačního programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji II.“, 1. výzva, dle přílohy č. 1 k návrhu č. 1287/RK/18,
4. žádost Františka Trejbala o změnu bankovního spojení příjemce dotace v uzavřené smlouvě
o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního programu Jihočeského kraje „Snížení
emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II.“, 1. výzva, dle přílohy
č. 1 k návrhu č. 1287/RK/18;
II. schvaluje
1. Simoně Jiráskové, 391 02 Sezimovo Ústí, změnu zdroje tepla, podpořeného v rámci dotačního programu
Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II.“,
1. výzva, z kotle na tuhá paliva – výhradně biomasa – ruční přikládání na kotel na tuhá paliva – výhradně
biomasa – automatické přikládání se zachováním dotace v maximální výši 107 500,- Kč a prodloužení
termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci dotačního programu Jihočeského kraje „Snížení emisí
z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II.“, 1. výzva, do 30. 4. 2019,
2. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji II.“, 1. výzva, č. smlouvy SDO/OEZI/6280/2018 ze dne 4. 6. 2018 dle přílohy
č. 2 k návrhu č. 1287/RK/18, kterým je provedena změna zdroje tepla z kotle na tuhá paliva – výhradně
biomasa – ruční přikládání na kotel na tuhá paliva – výhradně biomasa – automatické přikládání se
zachováním dotace v maximální výši 107 500,- Kč a prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 30.
4. 2019,
3. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji II.“, 1. výzva, č. smlouvy SDO/OEZI/5788/2018, uzavřené dne 4. 6. 2018, kterým se mění
příjemce dotace v preambuli smlouvy z Jana Páleníčka, 370 07 České Budějovice, na Kateřinu Burdovou,
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370 07 Doudleby z důvodu změny vlastnictví předmětné nemovitosti na základě kupní smlouvy dle přílohy
č. 3 k návrhu č. 1287/RK/18,
4. Zdeňku Smítkovi, 391 02 Sezimovo Ústí, prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci
dotačního programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji II.“, 1. výzva, do 30. 11. 2018,
5. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji II.“, 1. výzva, č. smlouvy SDO/OEZI/6005/2018 ze dne 17. 5. 2018 dle přílohy
č. 4 k návrhu č. 1287/RK/18, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 30. 11. 2018,
6. Vlastě Novotné, 391 81 Veselí nad Lužnicí, prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci
dotačního programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji II.“, 1. výzva, do 30. 11. 2018,
7. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji II.“, 1. výzva, č. smlouvy SDO/OEZI/6006/2018 ze dne 17. 5. 2018 dle přílohy
č. 5 k návrhu č. 1287/RK/18, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 30. 11. 2018,
8. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji II.“, 1. výzva, č. smlouvy SDO/OEZI/6116/2018 ze dne 15. 5. 2018, uzavřené
s Františkem Trejbalem, 380 01 Dačice dle přílohy č. 6 k návrhu č. 1287/RK/18, kterým se mění bankovní
spojení příjemce dotace v preambuli smlouvy,
9. Jiřímu Bartošovi, 382 03 Křemže, prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji II.“, 1. výzva, do 31. 12. 2018,
10. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji II.“, 1. výzva, č. smlouvy SDO/OEZI/6316/2018 ze dne 4. 6. 2018 dle přílohy
č. 7 k návrhu č. 1287/RK/18, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 31. 12. 2018;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.
T: 30. 11. 2018

K bodu: Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtových prostředků Středočeského kraje pro Studii
proveditelnosti opatření ke snížení dotace fosforu do vodního díla Orlík
Usnesení č. 1217/2018/RK-51
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
podání žádosti o poskytnutí individuální dotace z rozpočtových prostředků Středočeského kraje pro Studii
proveditelnosti opatření ke snížení dotace fosforu do vodního díla Orlík ve výši 1 000 000,00 Kč;
II. ukládá
Mgr. Ivaně Stráské, hejtmance kraje, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části I. usnesení.

K bodu: Dotační programy Jihočeského kraje pro rok 2019
Usnesení č. 1218/2018/RK-51
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
strukturu Dotačních programů Jihočeského kraje pro rok 2019 dle přílohy návrhu č. 1293/RK/18;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit Dotační programy Jihočeského kraje pro rok 2019 dle přílohy návrhu č. 1293/RK/18 v celkové výši
299 500 000 Kč,
2. pověřit radu kraje vyhlašováním Dotačních programů Jihočeského kraje pro rok 2019 včetně schválení
pravidel těchto programů a členů hodnotících komisí;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 18. 10. 2018
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K bodu: Zrušení usnesení č. 191/2016/ZK-23 ve věci realizace projektu Jihočeské vědecké knihovny
„Přístavba a úprava budovy Jihočeské vědecké knihovny - Lidická 1“ a nové schválení financování projektu
Usnesení č. 1219/2018/RK-51
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. zrušit usnesení č. 191/2016/ZK-23 z 19. 5. 2016;
2. schválit
a) realizaci projektu Jihočeské vědecké knihovny „Přístavba a úprava budovy Jihočeské vědecké knihovny –
Lidická 1“ s celkovými výdaji ve výši 141 761 847,87 Kč vč. DPH, z toho celkovými způsobilými výdaji ve výši
117 073 929,90 Kč vč. DPH,
b) kofinancování projektu Jihočeským krajem ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj.
11 707 392,99 Kč vč. DPH, s podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře
evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 1290/RK/18,
c) předfinancování projektu Jihočeským krajem ve výši 90 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj.
105 366 536,91 Kč vč. DPH s podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře
evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 1290/RK/18,
d) financování nezpůsobilých výdajů projektu z rozpočtu Jihočeského kraje ve výši 24 687 917,97 Kč vč.
DPH s podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle
přílohy č. 1 návrhu č. 1290/RK/18;
II. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 18. 10. 2018

K bodu: Dodatečné stavební práce na akci „Rekonstrukce objektu Sparta Alšovy jihočeské galerie“
Usnesení č. 1220/2018/RK-51
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
dodatečné stavební práce na akci „Rekonstrukce depozitárního objektu Sparta“ dle důvodové zprávy návrhu
č. 1291/RK/18 ve výši 430 985,85 Kč včetně DPH;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

K bodu: Rozvojový program Podpora odborného vzdělávání pro školní rok 2018/2019
Usnesení č. 1221/2018/RK-51
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
návrh přidělení finančních prostředků školám zřizovaným krajem a obcí z rozvojového programu
vyhlášeného MŠMT Podpora odborného vzdělávání pro školní rok 2018/2019, v rámci výkonu přenesené
působnosti dané MŠMT v souladu s § 163 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, dle důvodové
zprávy a přílohy návrhu č. 1211/RK/18;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení finančních prostředků školám zřizovaným krajem a obcí
z rozvojového programu vyhlášeného MŠMT Podpora odborného vzdělávání pro školní rok 2018/2019,
v rámci výkonu přenesené působnosti dané MŠMT v souladu s § 163 odst. 1 písm. a) zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
v platném znění;
III. ukládá
1. JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení přidělení finančních prostředků
rozvojového programu vyhlášeného MŠMT Podpora odborného vzdělávání pro školní rok 2018/2019
vybraným školám, zřizovaným krajem i obcí,
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2. Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh na jednání zastupitelstva kraje.
T: 13. 12. 2018

K bodu: Revokace usn. č. 423/2016/ZK-25 realizace projektů předkládaných do OP ŽP a jejich
kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - VOŠ a SPgŠ Prachatice
Usnesení č. 1222/2018/RK-51
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. zrušit usnesení č. 4232016/ZK-25 ze dne 22. 9. 2016 ve věci „Realizace projektů předkládaných do OP
ŽP a jejich kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje – VOŠ a SPgŠ
Prachatice“,
2. schválit
a) realizaci projektu „5.1. a – SEN budovy Vyšší odborné školy sociální a Střední pedagogické školy
Prachatice – Zateplení“ (žadatel: Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola, Prachatice,
Zahradní 249) z Operačního programu Životní prostředí s celkovými výdaji ve výši 16 594 324,78 Kč, z toho
s celkovými způsobilými výdaji ve výši 14 770 470 Kč,
b) realizaci projektu „5.1. b – SEN budovy Vyšší odborné školy sociální a Střední pedagogické školy
Prachatice – Vzduchotechnika“ (žadatel: Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola,
Prachatice, Zahradní 249) z Operačního programu Životní prostředí s celkovými výdaji ve výši
5 658 018,08 Kč, z toho s celkovými způsobilými výdaji ve výši 5 098 940 Kč,
c) kofinancování projektu „5.1. a – SEN budovy Vyšší odborné školy sociální a Střední pedagogické školy
Prachatice – Zateplení“ Jihočeským krajem ve výši 50 % z celkových způsobilých výdajů projektu,
tj. 7 385 235 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Životní prostředí s čerpáním na
základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 1228/RK/18,
d) kofinancování projektu „5.1. b – SEN budovy Vyšší odborné školy sociální a Střední pedagogické školy
Prachatice – Vzduchotechnika“ Jihočeským krajem ve výši 30 % z celkových způsobilých výdajů projektu,
tj. 1 529 682 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Životní prostředí s čerpáním na
základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 2 návrhu č. 1228/RK/18,
e) financování nezpůsobilých výdajů projektu „5.1. a – SEN budovy Vyšší odborné školy sociální a Střední
pedagogické školy Prachatice – Zateplení“ Jihočeským krajem v celkové výši 1 823 854,78 Kč, s podmínkou
přidělení dotace z Operačního programu Životní prostředí s čerpáním na základě Formuláře evropského
projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 1228/RK/18,
f) financování nezpůsobilých výdajů projektu „5.1. b – SEN budovy Vyšší odborné školy sociální a Střední
pedagogické školy Prachatice – Vzduchotechnika“ Jihočeským krajem v celkové výši 559 078,08 Kč,
s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Životní prostředí s čerpáním na základě Formuláře
evropského projektu dle přílohy č. 2 návrhu č. 1228/RK/18;
II. ukládá
Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 18. 10. 2018

K bodu: Realizace projektu předkládaného do OP Rybářství a jeho kofinancování z rozpočtu Jihočeského
kraje - Krajské školní hospodářství
Usnesení č. 1223/2018/RK-51
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. realizaci projektu „Modernizace dopravy Krajského školního hospodářství“ (žadatel: Krajské školní
hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2) předloženého do Operačního programu
Rybářství 2014 - 2020 s celkovými výdaji ve výši 3 602 170 Kč, z toho s celkovými způsobilými výdaji ve výši
2 977 000 Kč,
2. kofinancování projektu „Modernizace dopravy Krajského školního hospodářství“ Jihočeským krajem ve
výši 70 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 2 083 900 Kč, s podmínkou přidělení dotace
z Operačního programu Rybářství 2014 – 2020 s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle
přílohy č. 1 návrhu č. 1262/RK/18;
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II. ukládá
Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 18. 10. 2018

K bodu: Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování, předfinancování a financování
nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - SŠ a ZŠ Vimperk
Usnesení č. 1224/2018/RK-51
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. realizaci projektu „Žijeme samostatně a bez bariér – školní infrastruktura vedoucí žáky k samostatnému
způsobu života“ (žadatel: Střední škola a Základní škola, Vimperk, Nerudova 267) a podání žádosti
o podporu do Integrovaného regionálního operačního programu s celkovými výdaji ve výši 6 500 000 Kč,
z toho s celkovými způsobilými výdaji ve výši 6 000 000 Kč,
2. kofinancování projektu „Žijeme samostatně a bez bariér – školní infrastruktura vedoucí žáky
k samostatnému způsobu života“ Jihočeským krajem ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu,
tj. 600 000 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Integrovaného regionálního operačního programu s čerpáním
na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 1263/RK/18,
3. předfinancování projektu „Žijeme samostatně a bez bariér – školní infrastruktura vedoucí žáky
k samostatnému způsobu života“ Jihočeským krajem ve výši 90 % z celkových způsobilých výdajů projektu,
tj. 5 400 000 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Integrovaného regionálního operačního programu
s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 1263/RK/18,
4. financování nezpůsobilých výdajů projektu „Žijeme samostatně a bez bariér – školní infrastruktura vedoucí
žáky k samostatnému způsobu života“ Jihočeským krajem ve výši 500 000 Kč, s podmínkou přidělení dotace
z Integrovaného regionálního operačního programu s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu
dle přílohy č. 1 návrhu č. 1263/RK/18;
II. ukládá
Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 18. 10. 2018

K bodu: Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování, předfinancování a financování
nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - MŠ, ZŠ a PrŠ, T. Sviny
Usnesení č. 1225/2018/RK-51
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. realizaci projektu „Nástavba a přístavba prostor ke zlepšení podmínek přechodu žáků k samostatnému
způsobu života“ (žadatel: Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trhové Sviny, Nové Město 228)
a podání žádosti o podporu do Integrovaného regionálního operačního programu s celkovými výdaji ve výši
23 000 000 Kč, z toho s celkovými způsobilými výdaji ve výši 21 000 000 Kč,
2. kofinancování projektu „Nástavba a přístavba prostor ke zlepšení podmínek přechodu žáků
k samostatnému způsobu života“ Jihočeským krajem ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu,
tj. 2 100 000 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Integrovaného regionálního operačního programu
s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 1265/RK/18,
3. předfinancování projektu „Nástavba a přístavba prostor ke zlepšení podmínek přechodu žáků
k samostatnému způsobu života“ Jihočeským krajem ve výši 90 % z celkových způsobilých výdajů projektu,
tj. 18 900 000 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Integrovaného regionálního operačního programu
s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 1265/RK/18,
4. financování nezpůsobilých výdajů projektu „Nástavba a přístavba prostor ke zlepšení podmínek přechodu
žáků k samostatnému způsobu života“ Jihočeským krajem ve výši 2 000 000 Kč, s podmínkou přidělení
dotace z Integrovaného regionálního operačního programu s čerpáním na základě Formuláře evropského
projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 1265/RK/18;
II. ukládá
Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 18. 10. 2018
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K bodu: Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování, předfinancování a financování
nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - Pedagogicko-psychologická poradna, ČB
Usnesení č. 1226/2018/RK-51
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. realizaci projektu „Rozšíření prostor Pedagogicko-psychologické poradny České Budějovice za účelem
poskytování poradenských služeb v Jihočeském kraji“ (žadatel: Pedagogicko-psychologická poradna České
Budějovice, Nerudova 59) a podání žádosti o podporu do Integrovaného regionálního operačního programu
s celkovými výdaji ve výši 25 000 000 Kč, z toho s celkovými způsobilými výdaji ve výši 23 000 000 Kč,
2. kofinancování projektu „Rozšíření prostor Pedagogicko-psychologické poradny Č. Budějovice za účelem
poskytování poradenských služeb v Jihočeském kraji“ Jihočeským krajem ve výši 10 % z celkových
způsobilých výdajů projektu, tj. 2 300 000 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Integrovaného regionálního
operačního programu s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu
č. 1266/RK/18,
3. předfinancování projektu „Rozšíření prostor Pedagogicko-psychologické poradny České Budějovice za
účelem poskytování poradenských služeb v Jihočeském kraji“ Jihočeským krajem ve výši 90 % z celkových
způsobilých výdajů projektu, tj. 20 700 000 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Integrovaného regionálního
operačního programu s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu
č. 1266/RK/18,
4. financování nezpůsobilých výdajů projektu „Rozšíření prostor Pedagogicko-psychologické poradny
České Budějovice za účelem poskytování poradenských služeb v Jihočeském kraji“ Jihočeským krajem ve
výši 2 000 000 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Integrovaného regionálního operačního programu
s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 1266/RK/18;
II. ukládá
Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 18. 10. 2018

K bodu: Rozpočet školství - čtvrtá úprava rozpisu rozpočtu přímých výdajů 2018
Usnesení č. 1227/2018/RK-51
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
úpravu rozpisu rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Jihočeského kraje na rok 2018 jednotlivým
školám a školským zařízením zřizovaným krajem a obcemi, v rámci výkonu přenesené působnosti dané
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, dle důvodové zprávy a přílohy návrhu č. 1210/RK/18;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí úpravu rozpisu rozpočtu přímých výdajů regionálního školství
Jihočeského kraje na rok 2018 jednotlivým školám a školským zařízením zřizovaným krajem a obcemi
Jihočeského kraje, v rámci výkonu přenesené působnosti dané Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy, v souladu s § 161 odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění;
III. ukládá
1. JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení úpravy rozpisu rozpočtu přímých
výdajů regionálního školství Jihočeského kraje na rok 2018 jednotlivým školám a školským zařízením
zřizovaným krajem a obcemi Jihočeského kraje,
2. Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 13. 12. 2018

K bodu: Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic
Usnesení č. 1228/2018/RK-51
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic pro:
1. Gymnázium, Střední odbornou školu ekonomickou a Střední odborné učiliště, Kaplice, Pohorská 86,
IČO 7505008, ve výši 302 000 Kč,
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2. Střední školu obchodní a Vyšší odbornou školu, České Budějovice, Husova 9, IČO 00510874, ve výši
2 389 000 Kč, v souladu s důvodovou zprávou návrhu č.1299/RK/18.

K bodu: Dodatky zřizovacích listin škol a školských zařízení zřizovaných Jihočeským krajem
Usnesení č. 1229/2018/RK-51
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. dodatek zřizovací listiny Základní umělecké školy, Vodňany, náměstí Svobody 14, IČO 70835560, kterým
se Článek 7 „Doba na kterou je organizace zřizována“ označuje jako Článek 8 a vkládá se nový Článek
zřizovací listiny Článek 7 „Doplňková činnost“ dle přílohy č. 1 návrhu č. 1157/RK/18,
2. dodatek zřizovací listiny Střední školy technické a obchodní, Dačice, Strojírenská 304, IČO 13503308,
kterým se mění Příloha č. 1 „Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci
předává k hospodaření“ dle přílohy č. 2 návrhu č. 1157/RK/18,
3. dodatek zřizovací listiny Dětského domova, Žíchovec 17, IČO 63284383, kterým se mění Příloha č. 1
„Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření“ dle
přílohy č. 3 návrhu č. 1157/RK/18,
4. dodatek zřizovací listiny Vyšší odborné školy, Střední průmyslové školy a Střední odborné školy řemesel
a služeb, Strakonice, Zvolenská 934, IČO 72549581, kterým se ruší platné znění Článku 7 „Doplňková
činnost“ a nahrazuje se novým zněním dle přílohy č. 4 návrhu č. 1157/RK/18,
5. dodatek zřizovací listiny Střední zemědělské školy, Písek, Čelakovského 200, IČO 60869054, kterým se
mění Příloha č. 1 „Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává
k hospodaření“ dle přílohy č. 5 návrhu č. 1157/RK/18,
6. dodatek zřizovací listiny Konzervatoře, České Budějovice, Kanovnická 22, IČO 60075902, kterým se ruší
platné znění Článku 7 „Doplňková činnost“ a nahrazuje se novým zněním dle přílohy č. 6 návrhu
č. 1157/RK/18;
II. ukládá
Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 18. 10. 2018

K bodu: Výsledky konkursních řízení
Usnesení č. 1230/2018/RK-51
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
výsledky konkursních řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů škol zřizovaných krajem v souladu se zápisy
z konkursních řízení:
1. Základní umělecká škola, Milevsko, Libušina 1217,
2. Gymnázium, Střední odborná škola ekonomická a Střední odborné učiliště, Kaplice, Pohorská 86,
3. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Trhové Sviny, Nové Město 228;
II. jmenuje
v souladu s § 33 odst. 3 a 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, s ustanovením § 166 odst. 2 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
a § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) s účinností od 1. 11. 2018:
1. na vedoucí pracovní místo ředitele Základní umělecké školy, Milevsko, Libušina 1217, Mgr. Vladislava
Horka,
2. na vedoucí pracovní místo ředitelky Gymnázia, Střední odborné školy ekonomické a Středního odborného
učiliště, Kaplice, Pohorská 86, PhDr. Zdeňku Lovčí,
3. na vedoucí pracovní místo ředitelky Mateřské školy, Základní školy a Praktické školy Trhové Sviny, Nové
Město 228, Mgr. Naděždu Korcovou.
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K bodu: Personální záležitosti - platové výměry ředitelů škol
Usnesení č. 1231/2018/RK-51
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
1. platové výměry ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Jihočeským krajem s účinností
od 1. listopadu 2018 z důvodu úpravy osobních příplatků dle § 131 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce
v platném znění, v souladu s důvodovou zprávou a dle přílohy návrhu č. 1232/RK/18;
2. platový výměr ředitele Pedagogicko-psychologické poradny, České Budějovice, Nerudova 59,
IČO 75050072, z důvodu úpravy platového tarifu s účinností od 1. listopadu 2018 dle § 123 odst. 3 zákona
č. 262/2006 Sb., zákoníku práce v platném znění, v souladu s důvodovou zprávou a dle přílohy návrhu
č. 1232/RK/18;
3. platový výměr ředitelce Střední zdravotnické školy, Písek, Národní svobody 420, IČO 00512281,
s účinností od 1. listopadu 2018 z důvodu změny platového stupně a tím i tarifního platu v souladu s § 4
a § 5 nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
dle důvodové zprávy a přílohy návrhu č. 1232/RK/18.

K bodu: Platové výměry ředitelů příspěvkových organizací v sociální oblasti
Usnesení č. 1232/2018/RK-51
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
platové výměry ředitelů příspěvkových organizací zřízených Jihočeských krajem v sociální oblasti, uvedené
v příloze č. 1 a v příloze č. 2 návrhu 1297/RK/18.

K bodu: Úhrada nákladů spojených s výměnou ložné a obrusné vrstvy bývalé krajské silnice městu Kaplice
Usnesení č. 1233/2018/RK-51
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
úhradu nákladů ve výši 1 305 533, 13 Kč dle výsledku zadávacího řízení městu Kaplice, spojených s
výměnou ložné a obrusné vrstvy bývalé krajské silnice, Linecké ulice v Kaplici, která byla městu Kaplice
předána na základě darovací smlouvy ze dne 12. 01. 2016 jako silnice neopravená se závazkem
Jihočeského kraje, že náklady, jež by Jihočeský kraj vložil do opravy předávané silnice, budou zaplaceny až
v souvislosti s její rekonstrukcí.

K bodu: Majetkoprávní vypořádání nemovitostí - ukončení záměru
Usnesení č. 1234/2018/RK-51
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. prodej
a)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 801/38 o výměře 40 m 2, ostatní plocha, jiná plocha, oddělené
na základě geometrického plánu č. 237 – 8/2018 ze dne 15. 5. 2018 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 801/2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Písek v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 164 pro obec Bernartice a k. ú. Srlín
za kupní cenu 4 690,- Kč a náklady spojené s prodejem nemovitosti ******, kdy poplatníkem daně z nabytí
nemovitých věcí bude kupující,
b)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 801/39 o výměře 79 m 2, ostatní plocha, jiná plocha, oddělené
na základě geometrického plánu č. 237 – 8/2018 ze dne 15. 5. 2018 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 801/2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Písek v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 164 pro obec Bernartice a k. ú. Srlín
za kupní cenu 9 270,- Kč a náklady spojené s prodejem nemovitosti ******, kdy poplatníkem daně z nabytí
nemovitých věcí bude kupující,
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c)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 801/40 o výměře 40 m 2, ostatní plocha, jiná plocha, oddělené
na základě geometrického plánu č. 237 – 8/2018 ze dne 15. 5. 2018 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 801/2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Písek v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 164 pro obec Bernartice a k. ú. Srlín
za kupní cenu 4 690,- Kč a náklady spojené s prodejem nemovitosti ******, kdy poplatníkem daně z nabytí
nemovitých věcí bude kupující,
d)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1080/16 o výměře 3 m 2, ostatní plocha, jiná plocha, oddělené
na základě geometrického plánu č. 1796 – 56/2018 ze dne 26. 6. 2018 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 1080/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 694 pro obec Rudolfov
a k. ú. Rudolfov u Českých Budějovic za kupní cenu 1 500,- Kč a náklady spojené s prodejem nemovitosti
******, kdy poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude kupující,
2. darování
a)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1921/4 o výměře 235 m 2, ostatní plocha, silnice, č. 1921/5
o výměře 5 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1921/6 o výměře 8 m 2, ostatní plocha, silnice, oddělených
na základě geometrického plánu č. 2 – 34 – 1/2013 ze dne 23. 9. 2013 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 1921/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitost na listu vlastnictví č. 115 pro obec Chvalšiny
a k. ú. Střemily a pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 118/5 o výměře 87 m 2, ostatní plocha, jiná
plocha, oddělené na základě geometrického plánu č. 2 – 34 – 1/2013 ze dne 23. 9. 2013 z pozemkové
parcely katastru nemovitostí č. 118/2, ostatní plocha, jiná plocha, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitost na listu vlastnictví č. 4
pro obec Chvalšiny a k. ú. Okrouhlík Obci Chvalšiny, IČO 245925, kdy náklady na vyhotovení geometrického
plánu uhradil Jihočeský kraj, poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí uhradí Obec Chvalšiny 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. 1150/21 o výměře 24 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
oddělené na základě geometrického plánu č. 3348 – 29/2018 ze dne 18. 5. 2018 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 1150/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1683
pro obec České Budějovice a k. ú. České Budějovice 4 Statutárnímu městu České Budějovice, IČO 244732,
kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradil Jihočeský kraj, 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)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2645/14 o výměře 20 m 2, ostatní plocha, silnice, oddělené
na základě geometrického plánu č. 6711 – 678/2017 ze dne 21. 12. 2017 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 2645/4, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Písek v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 496 pro obec a k. ú. Písek Městu
Písek, IČO 249998, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradilo Město Písek v rámci své
investiční akce, poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí
Město Písek 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. 1094/25 o výměře 322 m 2, ostatní plocha, jiná plocha
a č. 1094/26 o výměře 89 m 2, ostatní plocha, jiná plocha, oddělených na základě geometrického plánu
č. 252 – 49/2018 ze dne 21. 5. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1094/16, ostatní plocha,
silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 122 pro obec Chvalovice a k. ú. Chvalovice u Netolic Obci
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Chvalovice, IČO 583031, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradila Obec Chvalovice,
poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Obec Chvalovice
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)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 265/60 o výměře 604 m 2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 265/61
o výměře 68 m2, ostatní plocha, jiná plocha a č. 265/62 o výměře 657 m 2, ostatní plocha, zeleň, oddělených
na základě geometrického plánu č. 3664 – 762/2017 ze dne 19. 7. 2018 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 265/2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 49 pro obec a k. ú. Týn
nad Vltavou Městu Týn nad Vltavou, IČO 245585, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradilo
Město Týn nad Vltavou v rámci své investiční akce, poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí uhradí Město Týn nad Vltavou 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. vzájemné darování
a)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1288/49 o výměře 8 m 2, ostatní plocha, silnice, č. 1288/51
o výměře 4 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1288/53 o výměře 2 m 2, ostatní plocha, silnice, č. 1288/55
o výměře 6 m2, ostatní plocha, silnice, oddělených na základě geometrického plánu č. 3754 – 29/2018
ze dne 24. 4. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1288/2, ostatní plocha, silnice, která je
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 11081 pro obec a k. ú. Strakonice v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za díl „a“
o výměře 42 m2, oddělený na základě geometrického plánu č. 3754 – 29/2018 ze dne 24. 4. 2018
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1288/29, ostatní plocha, silnice, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu
vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú. Strakonice, díl „b“ o výměře 27 m 2, oddělený na základě geometrického plánu
č. 3754 – 29/2018 ze dne 24. 4. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 789/4, 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 a k. ú. Strakonice, díl „c“ o výměře 34 m 2,
oddělený na základě geometrického plánu č. 3754 – 29/2018 ze dne 24. 4. 2018 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 787/3, 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
a k. ú. Strakonice, díl „d“ o výměře 0,49 m2, oddělený na základě geometrického plánu č. 3754 – 29/2018
ze dne 24. 4. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 787/1, 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 a k. ú. Strakonice a pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1288/52
o výměře 6 m2, ostatní plocha, silnice a č. 1288/54 o výměře 8 m 2, ostatní plocha, silnice, oddělené
na základě geometrického plánu č. 3754 – 29/2018 ze dne 24. 4. 2018 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 1288/30, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Strakonice v dosavadním vlastnictví Města Strakonice, IČO 251810, 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 obě smluvní strany solidárně,
b)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1111/15 o výměře 74 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
č. 1111/16 o výměře 37 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 1111/17 o výměře 177 m 2, ostatní plocha,
ostatní komunikace, č. 1111/18 o výměře 116 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace a č. 1111/19 o výměře
74 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělených na základě geometrického plánu č. 105 – 679/2016
ze dne 13. 3. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1111/1, ostatní plocha, silnice, která je
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 67 pro obec Hoslovice a k. ú. Hodějov v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje
za díl „c“ o výměře 10 m 2, oddělený na základě geometrického plánu č. 105 – 679/2016 ze dne 13. 3. 2018
ze stavební parcely katastru nemovitostí č. 53, zastavěná plocha, nádvoří, která je zapsána u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1
pro obec Hoslovice a k. ú. Hodějov, díl „d“ o výměře 54 m2, oddělený na základě geometrického plánu č. 105
– 679/2016 ze dne 13. 3. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1107/2, ostatní plocha, ostatní
komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice
16
U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 370 76, Tel: 386720111, http://www.kraj-jihocesky.cz

v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec Hoslovice a k. ú. Hodějov, díl „a“ o výměře 35 m 2,
oddělený na základě geometrického plánu č. 105 – 679/2016 ze dne 13. 3. 2018 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 1107/4, 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
Hoslovice a k. ú. Hodějov, díl „b“ o výměře 82 m 2, oddělený na základě geometrického plánu č. 105 –
679/2016 ze dne 13. 3. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1107/6, 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 Hoslovice a k. ú. Hodějov, díl „e“ o výměře 10 m 2,
oddělený na základě geometrického plánu č. 105 – 679/2016 ze dne 13. 3. 2018 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 1111/3, 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
Hoslovice a k. ú. Hodějov, díl „f“ o výměře 9 m 2, oddělený na základě geometrického plánu č. 105 –
679/2016 ze dne 13. 3. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1111/4, 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 Hoslovice a k. ú. Hodějov, pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 52/2 o výměře 34 m 2, zahrada, č. 58/6 o výměře 4 m2, orná půda a č. 1131/5
o výměře 265 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec
Hoslovice a k. ú. Hodějov a pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1597/1 o výměře 44 m 2, ostatní
plocha, ostatní komunikace a č. 1632 o výměře 213 m 2, ostatní plocha, neplodná půda, které jsou zapsány
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu
vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú. Hoslovice v dosavadním vlastnictví Obce Hoslovice, IČO 251216,
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 obě smluvní strany solidárně,
c)
dílu „d“ o výměře 107 m 2, odděleného na základě geometrického plánu č. 1131 – 562/2018 ze dne 12. 2.
2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 662/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u
Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek v katastru nemovitostí na listu vlastnictví
č. 496 pro obec Písek a k. ú. Hradiště u Písku a dílu „c“ o výměře 186 m 2, odděleného na základě
geometrického plánu č. 1131 – 562/2018 ze dne 12. 2. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č.
662/27, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Písek v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 496 pro obec Písek a k. ú. Hradiště u Písku
v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 655/6 o výměře
78 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu č. 1131 – 562/2018 ze dne 12. 2.
2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 655/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek v katastru nemovitostí na
listu vlastnictví č. 1 pro obec Písek a k. ú. Hradiště u Písku a pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č.
904/2 o výměře 138 m 2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu č. 1131 –
562/2018 ze dne 12. 2. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 904, ostatní plocha, jiná plocha,
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec Písek a k. ú. Hradiště u Písku v dosavadním vlastnictví Města
Písek, IČO 249998, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradilo Město Písek v rámci investiční
akce a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní
strany solidárně,
d)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1171 o výměře 155 m 2, ostatní plocha, manipulační plocha,
5115/12 o výměře 143 m 2, ostatní plocha, manipulační plocha, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 68 pro obec
a k. ú. Volary, pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 4730/42 o výměře 101 m 2, ostatní plocha, ostatní
komunikace a č. 4730/43 o výměře 55 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělených na základě
geometrického plánu č. 1801 – 129/2018 z dne 25. 6. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 4730/7, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 68 pro obec a k. ú. Volary a pozemkové
parcely katastru nemovitostí č. 672 o výměře 401 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu
vlastnictví č. 68 pro obec Volary a k. ú. Chlum u Volar v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje
za pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 4891/5 o výměře 118 m 2, ostatní plocha, silnice, která je
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Volary a pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 6/14
o výměře 341 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu č. 101 – 66/2014
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ze dne 29. 5. 2014 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 6/1, ostatní plocha, ostatní komunikace,
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Volary a k. ú. Mlynářovice u Volar v dosavadním vlastnictví
Města Volary, IČO 250830, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu č. 1801 – 129/2018 uhradilo
Město Volary v rámci své investiční akce, náklady na vyhotovení geometrického plánu č. 101 – 66/2014
uhradil Jihočeský kraj a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
uhradí obě smluvní strany solidárně,
e)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1221/53 o výměře 320 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace
a č. 1221/51 o výměře 45 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělených na základě geometrického
plánu č. 790 – 47/2018 ze dne 1. 6. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1221/46, ostatní
plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův
Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 216 pro obec a k. ú. Rapšach a pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 1221/48 o výměře 96 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělené na základě
geometrického plánu č. 790 – 47/2018 ze dne 1. 6. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 1221/48, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 216 pro obec a k. ú. Rapšach
v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 1221/1 o výměře
70 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu č. 790 – 47/2018 ze dne 1. 6.
2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1221/1, 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. Rapšach a pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 1221/54 o
výměře 25 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu č. 790 – 47/2018 ze dne
1. 6. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1221/28, 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. Rapšach v dosavadním vlastnictví Obce Rapšach, IČO 666521,
kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradil Jihočeský kraj a poplatek spojený s návrhem
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně.
f)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 980/18 o výměře 70 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
oddělené na základě geometrického plánu č. 143 – 32/2018 ze dne 3. 7. 2018 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 980/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 210 pro obec Choustník a k. ú.
Předboř u Choustníku, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 980/15 o výměře 286 m 2, ostatní plocha,
ostatní komunikace, oddělené na základě geometrického plánu č. 142 – 2/2018 ze dne 24. 3. 2018
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 980/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 210
pro obec Choustník a k. ú. Předboř u Choustníku, pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 980/13
o výměře 311 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace a č. 980/14 o výměře 188 m 2, ostatní plocha, ostatní
komunikace, oddělených na základě geometrického plánu č. 142 – 2/2018 ze dne 24. 3. 2018 z pozemkové
parcely katastru nemovitostí č. 980/2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 210 pro obec
Choustník a k. ú. Předboř u Choustníku, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 980/12 o výměře 518
m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělené na základě geometrického plánu č. 142 – 2/2018 ze dne
24. 3. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 980/8, ostatní plocha, silnice, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu
vlastnictví č. 210 pro obec Choustník a k. ú. Předboř u Choustníku, pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 852/27 o výměře 39 m 2, ostatní plocha, silnice, oddělené na základě geometrického plánu č. 460 – 3/2018
ze dne 20. 3. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 852/23, ostatní plocha, silnice, která je
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 280 pro obec a k. ú. Choustník, pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 860/19
o výměře 54 m2, ostatní plocha, silnice a č. 860/20 o výměře 91 m 2, ostatní plocha, silnice, oddělených
na základě geometrického plánu č. 460 – 3/2018 ze dne 20. 3. 2018 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 860/7, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 280 pro obec a k. ú. Choustník,
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 860/21 o výměře 314 m 2, ostatní plocha, silnice, č. 860/22
o výměře 587 m2, ostatní plocha, silnice, č. 860/23 o výměře 239 m 2, ostatní plocha, silnice a č. 860/24
o výměře 30 m2, ostatní plocha, silnice, oddělených na základě geometrického plánu č. 460 – 3/2018 ze dne
20. 3. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 860/10, ostatní plocha, silnice, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu
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vlastnictví č. 280 pro obec a k. ú. Choustník, pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 863/20 o výměře
1143 m2, ostatní plocha, silnice a č. 863/21 o výměře 529 m 2, ostatní plocha, silnice, oddělených na základě
geometrického plánu č. 460 – 3/2018 ze dne 20. 3. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 863/11, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 280 pro obec a k. ú. Choustník a pozemkové
parcely katastru nemovitostí č. 869/6 o výměře 110 m2, ostatní plocha, silnice, oddělené na základě
geometrického plánu č. 460 – 3/2018 ze dne 20. 3. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 869/1,
ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště
Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 280 pro obec a k. ú. Choustník v dosavadním vlastnictví
Jihočeského kraje za pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 986/2 o výměře 840 m 2, ostatní plocha,
silnice, oddělenou na základě geometrického plánu č. 143 – 32/2018 ze dne 3. 7. 2018 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 986, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec
Choustník a k. ú. Předboř u Choustníku a pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 968/2 o výměře
501 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu č. 142 – 2/2018 ze dne 24. 3.
2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 968, orná půda, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec
Choustník a k. ú. Předboř u Choustníku v dosavadním vlastnictví Obce Choustník, IČO 252361, kdy náklady
na vyhotovení geometrického plánu č. 143 – 32/2018 uhradil Jihočeský kraj, náklady na vyhotovení
geometrických plánů č 142 – 2/2018 a č. 460 – 3/2018 uhradila Obec Choustník a poplatek spojený
s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně.
g)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1470/4 o výměře 328 m 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. 158 pro obec Český Rudolec a k. ú. Dolní Radíkov a pozemkové
parcely katastru nemovitostí č. 1464/7 o výměře 614 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělené
na základě geometrického plánu č. 233 – 26/2018 ze dne 11. 5. 2018 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 1464/3, 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. Dolní Radíkov v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkovou parcelu katastru
nemovitostí č. 3526 o výměře 134 m 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. Český Rudolec, pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 473/8 o výměře
1065 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu č. 59 – 27/2018 ze dne 30. 6.
2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 473/1, 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 Český Rudolec a k. ú. Horní Radíkov a pozemkovou
parcelu katastru nemovitostí č. 5/2 o výměře 56 m 2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě
geometrického plánu č. 59 – 27/2018 ze dne 30. 6. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 5,
vodní plocha, rybník, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště
Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Český Rudolec a k. ú. Horní
Radíkov v dosavadním vlastnictví Obce Český Rudolec, IČO 246441, kdy náklady na vyhotovení
geometrických plánů uhradil Jihočeský kraj a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně,
4. předání k hospodaření
předmětu vzájemného darování uvedeného 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 70971641 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 70971641, nazvané „Soupis majetku“, která se tak
doplní o nemovitosti uvedené v části I. 3. usnesení jako předmět vzájemného darování,
5. vynětí z hospodaření
Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, p. o., se sídlem v Českých Budějovicích, Nemanická 2133/10,
PSČ 370 10, IČO 70971641, nemovitosti popsané v části I. 1., 2. a 3. usnesení jako předmět prodeje,
darování a vzájemného darování 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 70971641, nazvané „Soupis majetku“, z níž budou ke stejnému dni vyňaty nemovitosti
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uvedené v části I. 1., 2. a 3. usnesení jako předmět prodeje, darování a vzájemného darování v dosavadním
vlastnictví Jihočeského kraje;
II. ukládá
Bc. Jiřímu Švecovi, členu rady kraje, předložit návrh popsaný v části I. usnesení k projednání zastupitelstvu
kraje.

K bodu: Věcné břemeno pro E.ON Distribuce, a.s. v k. ú. Litvínovice - ČOV
Usnesení č. 1235/2018/RK-51
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. zřízení věcného břemene – služebnosti na dobu neurčitou na částech pozemků parc. KN č. 913/4,
č. 919/1 a č. 920/2 v rozsahu cca 99 bm v k. ú. Litvínovice ve vlastnictví Jihočeského kraje, které bude
spočívat v právu umístění zemního kabelového vedení NN, umístění kabelového pilíře a v právech
vyplývajících z energetického zákona č. 458/2000 Sb. ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a.s.,
IČO 28085400, za jednorázovou úhradu 10 420 Kč bez DPH,
2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene dle návrhu smlouvy
č. SSB/OHMS/175/18 v příloze č. 4 návrhu č. 1280/RK/18,
3. udělení souhlasu dle § 184a stavebního zákona se stavebním záměrem v příloze č. 5 návrhu
č. 1280/RK/18;
II. pověřuje
JUDr. Milana Kučeru, Ph.D., ředitele krajského úřadu, kontrolou dodržování podmínek smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene dle části I. 2. tohoto usnesení a projednáním přenesení práv
a povinností z tohoto věcného břemene na nájemce Jihočeské letiště České Budějovice a.s., IČO 26093545.

K bodu: Individuální dotace v rámci záštit členů Rady Jihočeského kraje
Usnesení č. 1236/2018/RK-51
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
předložení žádostí o poskytnutí individuální dotace jednotlivých žadatelů dle přílohy návrhu č. 1307/RK/18;
II. schvaluje
poskytnutí individuální dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle schváleného vzoru:
1. ve výši 10 000,- Kč příjemci: Týna, spolek, Červený vrch 561, 375 01 Týn nad Vltavou, IČO 26592606,
na zajištění akce: „23. setkání seniorů DPS a seniorů vltavotýnska“,
2. ve výši 5 000,- Kč příjemci: KinderGarten One - Mateřská škola, s.r.o., F.A. Gerstnera 1735/2, 370 01
České Budějovice, IČO 28431600, na zajištění akce: „Bezpečně do školky!“;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části
II. usnesení.

JUDr. Josef Knot, MBA
1. náměstek hejtmanky kraje

…………………………..
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