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 52. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne 1. 11. 2018
Program:
1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje
Usnesení 1237/2018/RK-52
2. Rozhodnutí jediného akcionáře - Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice České
Budějovice, a.s.
Usnesení 1238/2018/RK-52
3. Rozhodnutí jediného akcionáře - Směna pozemků obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s.
Usnesení 1239/2018/RK-52
4. Rozhodnutí jediného akcionáře – Pojištění odpovědnosti managementu jihočeských nemocnic - dodatek
č. 1
Usnesení 1240/2018/RK-52
5. Souhlas zřizovatele s přijetím nadačního příspěvku Zdravotnickou záchrannou službou Jihočeského kraje
Usnesení 1241/2018/RK-52
6. Záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s.
Usnesení 1242/2018/RK-52
7. Záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
Usnesení 1243/2018/RK-52
8. Záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s.
Usnesení 1244/2018/RK-52
9. Záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s.
Usnesení 1245/2018/RK-52
10. Záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s.
Usnesení 1246/2018/RK-52
11. Strategie Jihočeského kraje v oblasti využití bezkontaktních a mobilních plateb do veřejné dopravy
Usnesení 1247/2018/RK-52
12. Realizace projektu „Modernizace komunikací II. třídy P 12“ a jeho financování z rozpočtu Jihočeského
kraje
Usnesení 1248/2018/RK-52
13. Realizace projektu „Přeložka II/156 a II/157 – 4. etapa, stavební část 4 IIb“ a jeho financování z rozpočtu
Jihočeského kraje
Usnesení 1249/2018/RK-52
14. Realizace projektu „Okružní křižovatka silnice II/145 s ulicí 1. máje ve Vimperku – Fišerka“ a jeho
financování z rozpočtu Jihočeského kraje
Usnesení 1250/2018/RK-52
15. Realizace projektu „Bezpečnostní opatření na silnicích II. tříd – 70. výzva“ a jeho financování z rozpočtu
Jihočeského kraje
Usnesení 1251/2018/RK-52
16. Realizace projektu „Dopravní napojení průmyslové zóny Tábor východ – Vožická“ a jeho financování z
rozpočtu Jihočeského kraje
Usnesení 1252/2018/RK-52
17. Realizace projektu „Přeložka silnice II/156 v obci Strážkovice“ a jeho financování z rozpočtu Jihočeského
kraje
Usnesení 1253/2018/RK-52
18. Realizace projektu „Jižní Tangenta České Budějovice – 1. etapa“ a jeho financování z rozpočtu
Jihočeského kraje
Usnesení 1254/2018/RK-52
19. Realizace projektu „Východní obchvat Vlachovo Březí, silnice II/144“ a jeho financování z rozpočtu
Jihočeského kraje
Usnesení 1255/2018/RK-52
20. Modernizace komunikací II. třídy (P10) E II - méněpráce - dodatek č. 1
Usnesení 1256/2018/RK-52
21. Oprava komunikací SFDI 2018 - okres Tábor - vícepráce a méněpráce - dodatek č. 2
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Usnesení 1257/2018/RK-52
22. „Most ev.č. 12841 - 6 Tučapy“ - vícepráce a méněpráce - dodatek č. 1
Usnesení 1258/2018/RK-52
23. „Stavební úpravy budovy B. Němcové 1824/8, Č Budějovice“ - vícepráce a méněpráce - prodloužení
termínu provedení stavby - dodatek č. 2
Usnesení 1259/2018/RK-52
24. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Bezešvá a prostorově určená mapa Jihočeského kraje
složená z Císařských povinných otisků stabilního katastru“
Usnesení 1260/2018/RK-52
25. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Zajištění prohlídek těl zemřelých na území Jihočeského kraje
mimo zdravotnické zařízení“
Usnesení 1261/2018/RK-52
26. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Oprava silnice II/603 Veselí nad Lužnicí“
Usnesení 1262/2018/RK-52
27. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Stálá přírodovědná, archeologická a národopisná expozice v
historické budově Jihočeského muzea v Českých Budějovicích“
Usnesení 1263/2018/RK-52
28. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia, Český
Krumlov, Chvalšinská 112“
Usnesení 1264/2018/RK-52
29. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Nákup nákladních automobilů pro rybářský provoz“ (KŠH
České Budějovice)
Usnesení 1265/2018/RK-52
30. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Dodávky výpočetní, ICT a audiovizuální techniky vč. SW“
(Střední zdravotnická škola, Písek, Národní svobody 420) - zrušení zadávacího řízení
Usnesení 1266/2018/RK-52
31. Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Oprava fasády a výměna střešní krytiny - objekt Burketova
52/3“ (VOŠ lesnická a SLŠ B. Schwarzenberga Písek)
Usnesení 1267/2018/RK-52
32. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Opravy a modernizace komunikací JčK 2018 - část A: Opravy
komunikací“ - zrušení zadávacího řízení
Usnesení 1268/2018/RK-52
33. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka Přestavba V. oddělení Domova Libníč“
Usnesení 1269/2018/RK-52
34. Zadávací řízení – veřejná zakázka „České Budějovice - Mánesova ulice – silnice II/156“
Usnesení 1270/2018/RK-52
35. Zadávací řízení - veřejná zakázka „Opravy komunikací“
Usnesení 1271/2018/RK-52
36. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Oprava účelové komunikace Mnichovice“
Usnesení 1272/2018/RK-52
37. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Dodávka 3 ks lehkých nákladních automobilů s prodlouženou kabinou
a sklápěcí korbou“
Usnesení 1273/2018/RK-52
38. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Dodávka 28 ks osobních automobilů“
Usnesení 1274/2018/RK-52
39. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Stálá přírodovědná, archeologická a národopisná expozice v
historické budově Jihočeského muzea v Českých Budějovicích“
Usnesení 1275/2018/RK-52
40. Zadávací řízení - veřejná zakázka „Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých
Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy knihovny“
Usnesení 1276/2018/RK-52
41. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Značení hranic a propagace v rámci realizace projektu Implementace
soustavy Natura 2000 v Jihočeském kraji – II. etapa“
Usnesení 1277/2018/RK-52
42. Zadávací řízení - veřejná zakázka ‘‘Dodávka pneumatik pro ZZS JčK na rok 2019“
Usnesení 1278/2018/RK-52
43. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Výměna kanalizace, vodovodního potrubí a realizace nádvoří v
objektu Čelakovského 200, Písek“ (Obchodní akademie a Jazyková škola s právem SJZ, Písek)
Usnesení 1279/2018/RK-52
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44. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti VOŠ, SPŠ automobilní a technické,
České Budějovice, Skuherského 1274/3 - objekt Senovážné náměstí“
Usnesení 1280/2018/RK-52
45. Zadávací řízení - veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti SOU Lišov - objekt OV“
Usnesení 1281/2018/RK-52
46. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti budovy Dětského domova, Základní
školy a Školní jídelny, Radenín 1“
Usnesení 1282/2018/RK-52
47. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Rekonstrukce stoupaček a koupelen pavilonu C Domova mládeže
VOŠ a SPŠ Volyně“
Usnesení 1283/2018/RK-52
48. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Dodávky výpočetní, ICT a audiovizuální techniky vč. SW“ (Střední
zdravotnická škola, Písek, Národní svobody 420)
Usnesení 1284/2018/RK-52
49. „Most ev. č. 14718-4 a 14718-5 Mažice“ – vícepráce a méněpráce – dodatek smlouvy č. 1
Usnesení 1285/2018/RK-52
50. „Modernizace silnice II/146 Hluboká nad Vltavou - Lišov“ – vícepráce, méněpráce, prodloužení termínu
plnění – dodatek smlouvy č. 1
Usnesení 1286/2018/RK-52
51. „Křižovatka sil. II/634, III/1468 a MK v ulici Lipová, Rudolfov“ – změnový list č. 2, dodatek č. 3
Usnesení 1287/2018/RK-52
52. „Poradce a zástupce zadavatele – nabídková řízení na výběr dopravců v drážní dopravě a linkové osobní
dopravě“ - vícepráce - dodatek č. 1
Usnesení 1288/2018/RK-52
53. „Rekonstrukce střediska odborného výcviku na SŠŘ a ZŠ Soběslav“ – vícepráce a méněpráce – dodatek
smlouvy č. 2
Usnesení 1289/2018/RK-52
54. Memorandum o spolupráci na projektu Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I
Usnesení 1290/2018/RK-52
55. Nepodstatná změna sub-projektu s reg. č 1/CZ0047/25, financovaného z finančního mechanismu
EHP/Norsko
Usnesení 1291/2018/RK-52
56. Dodatek ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem uzavřený v rámci projektu Implementace
Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I, s reg. číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008367, OP VVV
Usnesení 1292/2018/RK-52
57. Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního
vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II.“
Usnesení 1293/2018/RK-52
58. Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního
vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji“
Usnesení 1294/2018/RK-52
59. Návrh poskytnutí individuální dotace vlastníkům a nájemcům pozemků ve vybraných zvláště chráněných
územích Jihočeského kraje 2018
Usnesení 1295/2018/RK-52
60. Odměna nálezci archeologického nálezu u obce Dvorec (okres České Budějovice)
Usnesení 1296/2018/RK-52
61. Personální záležitosti kultury – odměny ředitelům zřizovaných kulturních organizací
Usnesení 1297/2018/RK-52
62. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic
Usnesení 1298/2018/RK-52
63. Odpis pohledávky
Usnesení 1299/2018/RK-52
64. Změny v rejstříku škol a školských zařízení k 1. 9. 2019
Usnesení 1300/2018/RK-52
65. Změny v rejstříku škol a školských zařízení v mimořádném termínu k 1. 1. 2019
Usnesení 1301/2018/RK-52
66. Žádost Jihočeského kraje do dotačního programu MŠMT „Podpora mládeže na krajské úrovni“
Usnesení 1302/2018/RK-52
67. Odvolání člena školské rady za zřizovatele
Usnesení 1303/2018/RK-52
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68. Personální záležitosti školství - potvrzení na pracovním místě ředitele školy a platové výměry ředitelů škol
Usnesení 1304/2018/RK-52
69. Uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitých věcí v k. ú. Libníč ve vlastnictví Jihočeského kraje České
republice – Krajskému ředitelství policie Jihočeského kraje
Usnesení 1305/2018/RK-52
70. Dodatek 18 smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě č. 010/09/54/00/00
Usnesení 1306/2018/RK-52
71. Prodej nadbytečných zásob obalované drtě u Správy a údržby silnic Jihočeského kraje
Usnesení 1307/2018/RK-52
72. Dokumentace IDS JK, Dodatek smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě s
dopravcem Dopravní podnik města České Budějovice
Usnesení 1308/2018/RK-52
73. Rozpočtové změny 19/18
Usnesení 1309/2018/RK-52
74. Informace o přípravě rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2019 a střednědobého výhledu na období let
2020 a 2021
Usnesení 1310/2018/RK-52
75. Revokace usnesení č. 857/2018/RK-45 „Souhlas vlastníka s návrhy pozemkových úprav“
Usnesení 1311/2018/RK-52
76. Revokace usnesení č. 1036/2018/RK-46 „Souhlas vlastníka s návrhy pozemkových úprav“
Usnesení 1312/2018/RK-52
77. Věcné břemeno v k. ú. Dačice - vodovodní přípojka
Usnesení 1313/2018/RK-52
78. Individuální dotace v rámci záštit členů Rady Jihočeského kraje
Usnesení 1314/2018/RK-52
79. Návrh programu zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 16. 11. 2018
Usnesení 1315/2018/RK-52

*****
K bodu: Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje
Usnesení č. 1237/2018/RK-52
Rada Jihočeského kraje
bere na vědomí
zprávu o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Jihočeského kraje k 22. 10. 2018.

K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice
České Budějovice, a.s.
Usnesení č. 1238/2018/RK-52
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s.,
IČO 26068877, v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
rozhoduje
o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s., takto:
Základní kapitál se zvyšuje z částky 1 951 100 000,- Kč, slovy jednamiliardadevětsetpadesátjednamilionů
jednostotisíc korun českých, o částku 50 000 000,- Kč, slovy padesátmilionů korun českých, na částku
2 001 100 000,- Kč, slovy dvěmiliardyjedenmilionjednostotisíc korun českých, a to ve smyslu ust. § 474
zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),
ve znění pozdějších předpisů, upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního
kapitálu.
Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.
Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisováno bude 5 ks (pět kusů) akcií o jmenovité
hodnotě každé akcie 10 000 000,- Kč, slovy desetmilionů korun českých, označených čísly 1962 až 1966 nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně
neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné – převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady.
Emisní ážio nevznikne.
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Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie
budou upsány před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku,
nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení
základního kapitálu a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií jsou
České Budějovice, B. Němcové 585/54, PSČ 370 01.
Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s., uděluje
souhlas, aby emisní kurs 5 ks (pěti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen
peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs
akcií na účet č. 2107918128/2700, vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., přičemž
splaceno bude 50 000 000,- Kč, slovy padesátmilionů korun českých, a to nejpozději do dvou měsíců ode
dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs
nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým
vkladem jediného akcionáře.
K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Směna pozemků obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s.
Usnesení č. 1239/2018/RK-52
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., IČO 26095181,
v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
bere na vědomí
informaci o směně pozemků napravujících špatné vytyčení hranic a jejich dlouhodobé chybné užívání mezi
uživateli Nemocnice Strakonice, a.s., a p. Jaroslavem Hubáčem.

K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře – Pojištění odpovědnosti managementu jihočeských nemocnic dodatek č. 1
Usnesení č. 1240/2018/RK-52
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodních společností Nemocnice České Budějovice, a.s.,
IČO 26068877, Nemocnice Český Krumlov, a.s., IČO 26095149, Nemocnice Dačice, a.s., IČO 28113195,
Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., IČO 26095157, Nemocnice Písek, a.s., IČO 26095190, Nemocnice
Prachatice, a.s., IČO 26095165, Nemocnice Strakonice, a.s., IČO 26095181, Nemocnice Tábor, a.s.,
IČO 26095203, Jihočeské nemocnice, a.s., IČO 26093804, v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j)
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
I. schvaluje
návrhy dodatků č. 1 pojistných smluv č. CZDRNA04665-116, CZDRNA04667-116, CZDRNA05340-116,
CZDRNA04663-116, CZDRNA04666-116, CZDRNA04661-116, CZDRNA04662-116, CZDRNA04660-116,
CZDRNA04664-116 ELITE – Pojištění odpovědnosti managementu uzavřených se společností ACE
European Group Ltd., se sídlem Londýn, místo podnikání ACE Building, 100 Leadenhall Street, London
EC3A 3BP, Spojené království, provozující pojišťovací činnost v České republice na základě svobody
usazování prostřednictvím pobočky ACE European Group Ltd, organizační složka, se sídlem Praha 8,
Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, IČO 27893723, dle příloh návrhu č. 1344/RK/18;
II. ukládá
předsedům představenstev jihočeských nemocnic uzavřít schválené dodatky č. 1 smluv o pojištění
odpovědnosti managementu dle části I. usnesení.
T: 1. 12. 2018

K bodu: Souhlas zřizovatele s přijetím nadačního příspěvku Zdravotnickou záchrannou službou Jihočeského
kraje
Usnesení č. 1241/2018/RK-52
Rada Jihočeského kraje
vydává
souhlas zřizovatele s přijetím nadačního příspěvku z Nadace ČEZ ve výši 1 400 000 Kč pro příspěvkovou
organizaci Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje, IČO 48199931, na projekt „Modernizace
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vybavení ZZS JčK spojovací a navigační technikou“. Veškerý majetek nabývá organizace pro svého
zřizovatele.
K bodu: Záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s.
Usnesení č. 1242/2018/RK-52
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s., IČO 28113195, o částku
3 500 000,- Kč;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. zvýšení základního kapitálu dle části I. usnesení,
2. uvolnění částky 3 500 000,- Kč z rozpočtové rezervy kraje;
III. ukládá
Mgr. Ivaně Stráské, hejtmance kraje, předložit návrh usnesení na nejbližší jednání zastupitelstva kraje
k projednání.

K bodu: Záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
Usnesení č. 1243/2018/RK-52
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., IČO 26095157,
o částku 4 500 000,- Kč;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. zvýšení základního kapitálu dle části I. usnesení,
2. uvolnění částky 4 500 000,- Kč z rozpočtové rezervy kraje;
III. ukládá
Mgr. Ivaně Stráské, hejtmance kraje, předložit návrh usnesení na nejbližší jednání zastupitelstva kraje
k projednání.

K bodu: Záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s.
Usnesení č. 1244/2018/RK-52
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s., IČO 26095165,
o částku 11 600 000,- Kč;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. zvýšení základního kapitálu dle části I. usnesení,
2. uvolnění částky 11 600 000,- Kč z rozpočtové rezervy kraje;
III. ukládá
Mgr. Ivaně Stráské, hejtmance kraje, předložit návrh usnesení na nejbližší jednání zastupitelstva kraje
k projednání.

K bodu: Záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s.
Usnesení č. 1245/2018/RK-52
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., IČO 26095181,
o částku 7 200 000,- Kč;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
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1. zvýšení základního kapitálu dle části I. usnesení,
2. uvolnění částky 7 200 000,- Kč z rozpočtové rezervy kraje;
III. ukládá
Mgr. Ivaně Stráské, hejtmance kraje, předložit návrh usnesení na nejbližší jednání zastupitelstva kraje
k projednání.

K bodu: Záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s.
Usnesení č. 1246/2018/RK-52
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s., IČO 26095203, o částku
13 200 000,- Kč;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. zvýšení základního kapitálu dle části I. usnesení,
2. uvolnění částky 13 200 000,- Kč z rozpočtové rezervy kraje;
III. ukládá
Mgr. Ivaně Stráské, hejtmance kraje, předložit návrh usnesení na nejbližší jednání zastupitelstva kraje
k projednání.

K bodu: Strategie Jihočeského kraje v oblasti využití bezkontaktních a mobilních plateb do veřejné dopravy
Usnesení č. 1247/2018/RK-52
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
„Strategii integrace bezkontaktních a mobilních plateb do veřejné dopravy“ zpracovanou společností
MasterCard pro Jihočeský kraj;
II. schvaluje
1. zpracování Prováděcího projektu integrace bezkontaktních a mobilních plateb do veřejné dopravy,
2. ustavení Pracovní skupiny pro přípravu a realizaci systému integrace bezkontaktních a mobilních plateb
do veřejné dopravy;
III. ukládá
1. Mgr. Jaromíru Novákovi, náměstkovi hejtmanky, zařadit financování Prováděcího projektu integrace
bezkontaktních a mobilních plateb do veřejné dopravy ve výši do 2,0 mil. Kč bez DPH do návrhu Rozpočtu
Jihočeského kraje na rok 2019,
2. JUDr. Josefu Knotovi, MBA, prvnímu náměstkovi hejtmanky, zajistit ustavení Pracovní skupiny pro
přípravu a realizaci systému integrace bezkontaktních a mobilních plateb do veřejné dopravy ve složení dle
návrhu obsaženém v důvodové zprávě návrhu č. 1378/RK/18.

K bodu: Realizace projektu „Modernizace komunikací II. třídy P 12“ a jeho financování z rozpočtu
Jihočeského kraje
Usnesení č. 1248/2018/RK-52
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. realizaci projektu Jihočeského kraje „Modernizace komunikací II. tříd P 12“ a podání žádosti o podporu do
průběžné 70. výzvy specifického cíle 1.1 Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP)
s celkovými výdaji ve výši 461 295 650,00 Kč vč. DPH, z toho způsobilými výdaji ve výši 451 280 500,00 Kč
vč. DPH,
2. kofinancování projektu ve výši 10 % ze způsobilých výdajů projektu, tj. 45 128 050,00 Kč vč. DPH,
s podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1
návrhu č. 1369/RK/18,
3. předfinancování projektu ve výši 90 % ze způsobilých výdajů projektu, tj. 406 152 450,00 Kč vč. DPH s
podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1
návrhu č. 1369/RK/18,
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4. financování nezpůsobilých výdajů projektu ve výši 10 015 150,00 Kč vč. DPH s čerpáním na základě
Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 1369/RK/18;
II. ukládá
JUDr. Josefu Knotovi, MBA, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 16. 11. 2018
K bodu: Realizace projektu „Přeložka II/156 a II/157 – 4. etapa, stavební část 4 IIb“ a jeho financování
z rozpočtu Jihočeského kraje
Usnesení č. 1249/2018/RK-52
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. realizaci projektu Jihočeského kraje „Přeložka silnic II/156 a II/157 – 4. etapa, stavební část IIb“ a podání
žádosti o podporu do průběžné 70. výzvy specifického cíle 1.1 Integrovaného regionálního operačního
programu (dále jen IROP) s celkovými výdaji ve výši 50 535 762,00 Kč vč. DPH, z toho způsobilými výdaji ve
výši 47 526 082,00 Kč vč. DPH,
2. kofinancování projektu ve výši 10 % ze způsobilých výdajů projektu, tj. 4 752 608,20 Kč vč. DPH,
s podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1
návrhu č. 1370/RK/18,
3. předfinancování projektu ve výši 90 % ze způsobilých výdajů projektu, tj. 42 773 473,80 Kč vč. DPH
s podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1
návrhu č. 1370/RK/18,
4. financování nezpůsobilých výdajů projektu ve výši 3 009 680,00 Kč vč. DPH s čerpáním na základě
Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 1370/RK/18;
II. ukládá
JUDr. Josefu Knotovi, MBA, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 16. 11. 2018
K bodu: Realizace projektu „Okružní křižovatka silnice II/145 s ulicí 1. máje ve Vimperku – Fišerka“ a jeho
financování z rozpočtu Jihočeského kraje
Usnesení č. 1250/2018/RK-52
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. realizaci projektu Jihočeského kraje „Okružní křižovatka silnice II/145 s ulicí 1. máje ve Vimperku Fišerka“ a podání žádosti o podporu do průběžné 70. výzvy specifického cíle 1.1 Integrovaného regionálního
operačního programu (dále jen IROP) s celkovými výdaji ve výši 23 116 194,58 Kč vč. DPH, z toho
způsobilými výdaji ve výši 21 106 514,58 Kč vč. DPH,
2. kofinancování projektu ve výši 10 % ze způsobilých výdajů projektu, tj. 2 110 651,46 Kč vč. DPH, s
podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1
návrhu č. 1371/RK/18,
3. předfinancování projektu ve výši 90 % ze způsobilých výdajů projektu, tj. 18 995 863,12 Kč vč. DPH s
podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1
návrhu č. 1371/RK/18,
4. financování nezpůsobilých výdajů projektu ve výši 2 009 680,00 Kč vč. DPH s čerpáním na základě
Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 1371/RK/18;
II. ukládá
JUDr. Josefu Knotovi, MBA, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 16. 11. 2018
K bodu: Realizace projektu „Bezpečnostní opatření na silnicích II. tříd – 70. výzva“ a jeho financování
z rozpočtu Jihočeského kraje
Usnesení č. 1251/2018/RK-52
Rada Jihočeského kraje
8
U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 370 76, Tel: 386720111, http://www.kraj-jihocesky.cz

I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. realizaci projektu Jihočeského kraje „Bezpečnostní opatření na silnicích II. třídy – 70. výzva“ a podání
žádosti o podporu do průběžné 70. výzvy specifického cíle 1.1 Integrovaného regionálního operačního
programu (dále jen IROP) s celkovými výdaji ve výši 26 706 395,76 Kč vč. DPH, z toho způsobilými výdaji ve
výši 23 696 715,76 Kč vč. DPH,
2. kofinancování projektu ve výši 10 % ze způsobilých výdajů projektu, tj. 2 369 671,58 Kč vč. DPH, s
podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1
návrhu č. 1372RK/18,
3. předfinancování projektu ve výši 90 % ze způsobilých výdajů projektu, tj. 21 327 044,18 Kč vč. DPH s
podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1
návrhu č. 1372/RK/18,
4. financování nezpůsobilých výdajů projektu ve výši 3 009 680,00 Kč vč. DPH s čerpáním na základě
Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 1372/RK/18;
II. ukládá
JUDr. Josefu Knotovi, MBA, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 16. 11. 2018
K bodu: Realizace projektu „Dopravní napojení průmyslové zóny Tábor východ – Vožická“ a jeho
financování z rozpočtu Jihočeského kraje
Usnesení č. 1252/2018/RK-52
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. realizaci projektu Jihočeského kraje „Dopravní napojení průmyslové zóny Tábor východ - Vožická“
a podání žádosti o podporu do průběžné 70. výzvy specifického cíle 1.1 Integrovaného regionálního
operačního programu (dále jen IROP) s celkovými výdaji ve výši 179 987 000,00 Kč vč. DPH, z toho
způsobilými výdaji ve výši 159 977 320,00 Kč vč. DPH,
2. kofinancování projektu ve výši 10 % ze způsobilých výdajů projektu, tj. 15 997 732,00 Kč vč. DPH, s
podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1
návrhu č. 1373RK/18,
3. předfinancování projektu ve výši 90 % ze způsobilých výdajů projektu, tj. 143 979 588,00 Kč vč. DPH s
podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1
návrhu č. 1373/RK/18,
4. financování nezpůsobilých výdajů projektu ve výši 20 009 680,00 Kč vč. DPH s čerpáním na základě
Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 1373RK/18;
II. ukládá
JUDr. Josefu Knotovi, MBA, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 16. 11. 2018
K bodu: Realizace projektu „Přeložka silnice II/156 v obci Strážkovice“ a jeho financování z rozpočtu
Jihočeského kraje
Usnesení č. 1253/2018/RK-52
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. realizaci projektu Jihočeského kraje „Přeložka silnice II/156 v obci Strážkovice“ a podání žádosti
o podporu do průběžné 70. výzvy specifického cíle 1.1 Integrovaného regionálního operačního programu
(dále jen IROP) s celkovými výdaji ve výši 149 083 946,00 Kč vč. DPH, z toho způsobilými výdaji ve výši
129 065 796,00 Kč vč. DPH,
2. kofinancování projektu ve výši 10 % ze způsobilých výdajů projektu, tj. 12 906 579,60 Kč vč. DPH, s
podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1
návrhu č. 1374/RK/18,
3. předfinancování projektu ve výši 90 % ze způsobilých výdajů projektu, tj. 116 159 216,40 Kč vč. DPH s
podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1
návrhu č. 1374/RK/18,
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4. financování nezpůsobilých výdajů projektu ve výši 20 018 150,00 Kč vč. DPH s čerpáním na základě
Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 1374/RK/18;
II. ukládá
JUDr. Josefu Knotovi, MBA, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 16. 11. 2018
K bodu: Realizace projektu „Jižní Tangenta České Budějovice – 1. etapa“ a jeho financování z rozpočtu
Jihočeského kraje
Usnesení č. 1254/2018/RK-52
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. realizaci projektu Jihočeského kraje „Jižní tangenta České Budějovice – 1. etapa“ a podání žádosti o
podporu do průběžné 70. výzvy specifického cíle 1.1 Integrovaného regionálního operačního programu (dále
jen IROP) a do 40. výzvy IROP v návaznosti na 20. výzvu IPRÚ města České Budějovice s celkovými výdaji
ve výši 770 164 521,76 Kč vč. DPH, z toho způsobilými výdaji ve výši 740 128 221,76 Kč vč. DPH,
2. kofinancování projektu ve výši 10 % ze způsobilých výdajů projektu, tj. 74 012 822,18 Kč vč. DPH, s
podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1
návrhu č. 1375/RK/18,
3. předfinancování projektu ve výši 90 % ze způsobilých výdajů projektu, tj. 666 115 399,58 Kč vč. DPH s
podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1
návrhu č. 1375/RK/18,
4. financování nezpůsobilých výdajů projektu ve výši 30 036 300,00 Kč vč. DPH s čerpáním na základě
Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 1375/RK/18;
II. ukládá
JUDr. Josefu Knotovi, MBA, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 16. 11. 2018
K bodu: Realizace projektu „Východní obchvat Vlachovo Březí, silnice II/144“ a jeho financování z rozpočtu
Jihočeského kraje
Usnesení č. 1255/2018/RK-52
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. realizaci projektu Jihočeského kraje „Východní obchvat Vlachova Březí, silnice II/144“ a podání žádosti o
podporu do průběžné 70. výzvy specifického cíle 1.1 Integrovaného regionálního operačního programu (dále
jen IROP) s celkovými výdaji ve výši 173 713 700,98 Kč vč. DPH, z toho způsobilými výdaji ve výši
168 695 550,98 Kč vč. DPH,
2. kofinancování projektu ve výši 10 % ze způsobilých výdajů projektu, tj. 16 869 555,10 Kč vč. DPH, s
podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1
návrhu č. 1376/RK/18,
3. předfinancování projektu ve výši 90 % ze způsobilých výdajů projektu, tj. 151 825 995,88 Kč vč. DPH s
podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1
návrhu č. 1376/RK/18,
4. financování nezpůsobilých výdajů projektu ve výši 5 018 150,00 Kč vč. DPH s čerpáním na základě
Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 1376/RK/18;
II. ukládá
JUDr. Josefu Knotovi, MBA, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 16. 11. 2018
K bodu: Modernizace komunikací II. třídy (P10) E II - méněpráce - dodatek č. 1
Usnesení č. 1256/2018/RK-52
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
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méněpráce na akci „Modernizace komunikací II. třídy (P 10) E II – část B: Silnice II/137“ uvedené ve
změnovém listu č. 1,2,3 včetně návrhu dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo dle důvodové zprávy a příloh návrhu
1380/RK/18;
II. schvaluje
1. změnový list č. 1,2,3 dle důvodové zprávy a jejich příloh č. 1 návrhu 1380/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. 4 návrhu 1380/RK/18;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu zajistit předložení dodatku č. 1 smlouvy s firmou
ROBSTAV stavby, k. s., Na Stínadlech 495, 397 01 Písek, IČO 27430774, hejtmance kraje k podpisu.
T: 9. 11. 2018
K bodu: Oprava komunikací SFDI 2018 - okres Tábor - vícepráce a méněpráce - dodatek č. 2
Usnesení č. 1257/2018/RK-52
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vícepráce a méněpráce na akci „Oprava komunikací SFDI 2018 – okres Tábor“ uvedené ve změnovém listu
č. 2 včetně návrhu dodatku č. 2 k Smlouvě o dílo dle důvodové zprávy a příloh návrhu 1318/RK/18;
II. schvaluje
1. změnový list č. 2 dle důvodové zprávy a jejich příloh č. 1-3 návrhu 1318/RK/18,
2. uzavření dodatku č. 2 příslušné smlouvy uzavřené mezi JK a firmou PORR a.s., Dubečská
3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČO 43005560, ve znění podle přílohy č. 4 návrhu 1318/RK/18;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č. 2 smlouvy s firmou
PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČO 43005560, hejtmance kraje k podpisu.
T: 9. 11. 2018
K bodu: „Most ev.č. 12841 - 6 Tučapy“ - vícepráce a méněpráce - dodatek č. 1
Usnesení č. 1258/2018/RK-52
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vícepráce a méněpráce na akci „Most ev.č. 12841 – 6 Tučapy“ uvedené ve změnovém listu č. 1, včetně
návrhu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo dle důvodové zprávy a příloh č. 1 – 2 návrhu č. 1358/RK/18;
III. schvaluje
1. změnový list č. 1 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 k návrhu č. 1358/RK/18,
2. uzavření dodatku č. 1 příslušné smlouvy o dílo uzavřené mezi Jihočeským krajem a zhotovitelem stavby
firmou OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno – Veveří, IČO 46342796, ve znění podle přílohy č. 2
k návrhu č. 1358/RK/18;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č. 1 smlouvy s firmou OHL
ŽS, a.s. dle bodu II. tohoto usnesení hejtmance kraje k podpisu.
T: 15. 11. 2018
K bodu: „Stavební úpravy budovy B. Němcové 1824/8, Č Budějovice“ - vícepráce a méněpráce - prodloužení
termínu provedení stavby - dodatek č. 2
Usnesení č. 1259/2018/RK-52
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. vícepráce a méněpráce na akci „Stavební úpravy budovy B. Němcové 1824/8, Č. Budějovice“ uvedené ve
změnovém listu č. 2, včetně návrhu dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo dle důvodové zprávy a příloh č. 1 - 6
návrhu č. 1368/RK/18,
2. žádost zhotovitele stavby „Stavební úpravy budovy B. Němcové 1824/8, Č. Budějovice“ o prodloužení
termínu provedení stavby, včetně návrhu dodatku č. 2 ke smlouvě dle důvodové zprávy a přílohy č. 3
návrhu č. 1368/RK/18;
11
U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 370 76, Tel: 386720111, http://www.kraj-jihocesky.cz

II. schvaluje
1. změnový list č. 2 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 – 2 k návrhu č. 1368/RK/18,
2. uzavření dodatku č. 2 příslušné smlouvy o dílo uzavřené mezi Jihočeským krajem a zhotovitelem stavby
firmou Metrostav a.s, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 – Libeň, IČO 00014915, ve znění podle přílohy
č. 6 k návrhu č. 1368/RK/18;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č. 2 smlouvy s firmou
Metrostav a.s. dle bodu II. tohoto usnesení hejtmance kraje k podpisu.
T: 15. 11. 2018
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Bezešvá a prostorově určená mapa Jihočeského kraje
složená z Císařských povinných otisků stabilního katastru“
Usnesení č. 1260/2018/RK-52
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání obálek s nabídkami, zprávu o hodnocení nabídek a protokoly o posouzení splnění
podmínek účasti v zadávacím řízení uvedené v přílohách č. 1 - 3 k návrhu č. 1321/RK/18 na plnění veřejné
zakázky s názvem „Bezešvá a prostorově určená mapa Jihočeského kraje složená z Císařských povinných
otisků stabilního katastru“ 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 „Bezešvá a prostorově určená mapa Jihočeského kraje
složená z Císařských povinných otisků stabilního katastru“:
název společnosti: PRO CEDOP s. r. o. (vedoucí společník)
se sídlem: Milady Horákové 893, 272 01 Kladno
IČO: 27174069
název společnosti: Centrum pro efektivní dopravu, z. s. (společník)
se sídlem: nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
IČO: 22831860
za cenu nejvýše přípustnou 1 296 700,00 Kč bez DPH, 1 569 007,00 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: T-MAPY spol. s r. o.
se sídlem: Špitálská 150/10, 500 03 Hradec Králové
IČO: 47451084
za cenu nejvýše přípustnou 1 845 000,00 Kč bez DPH, 2 232 450,00 Kč vč. DPH,
2) název společnosti: TKP geo s. r. o.
se sídlem: Plánská 1854/6, 370 07 České Budějovice
IČO: 24134295
za cenu nejvýše přípustnou 2 347 770,00 Kč bez DPH, 2 840 801,70 Kč vč. DPH,
3. uzavření smlouvy ve znění dle přílohy č. 3 k návrhu č. 1116/RK/18;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
1. zabezpečit všechny potřebné úkony k zadání veřejné zakázky „Bezešvá a prostorově určená mapa
Jihočeského kraje složená z Císařských povinných otisků stabilního katastru“,
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Zajištění prohlídek těl zemřelých na území Jihočeského
kraje mimo zdravotnické zařízení“
Usnesení č. 1261/2018/RK-52
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání obálek s nabídkami, protokoly o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení
uvedené v přílohách č. 1 - 2 k návrhu č. 1325/RK/18 na plnění veřejné zakázky s názvem „Zajištění
prohlídek těl zemřelých na území Jihočeského kraje mimo zdravotnické zařízení“ konané v režimu
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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 „Zajištění prohlídek těl zemřelých na území Jihočeského
kraje mimo zdravotnické zařízení“:
název společnosti: 1. KORONERSKÁ s.r.o.
se sídlem: Benešova 141, Poříčí, 541 03 Trutnov
IČO: 01681486
za cenu nejvýše přípustnou 1 385,00 Kč vč. DPH za jednu prohlídku těla zemřelého,
2. uzavření smlouvy ve znění dle přílohy č. 3 návrhu č. 1168/RK/18;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
1. zabezpečit všechny potřebné úkony k zadání veřejné zakázky „Zajištění prohlídek těl zemřelých na území
Jihočeského kraje mimo zdravotnické zařízení“,
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Oprava silnice II/603 Veselí nad Lužnicí“
Usnesení č. 1262/2018/RK-52
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevření, posouzení a hodnocení nabídek uvedený v příloze č. 1 k návrhu č. 1327/RK/18
na plnění veřejné zakázky s názvem „Oprava silnice II/603 Veselí nad Lužnicí“ konané v režimu veřejné
zakázky malého rozsahu za podmínek dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Oprava silnice II/603 Veselí nad Lužnicí“ na základě práva
zadavatele vyhrazeného v zadávací dokumentaci čl. 13. odst. 1., protože v průběhu zadávacího řízení se
vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, kdy nabídkové ceny výrazně
překročily předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, a tudíž nabídky nejsou pro zadavatele ekonomicky
přijatelné, proto nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval;
III. ukládá
Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, zajistit všechny
potřebné úkony související se zrušením zadávacího řízení veřejné zakázky „Oprava silnice II/603 Veselí nad
Lužnicí“.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Stálá přírodovědná, archeologická a národopisná
expozice v historické budově Jihočeského muzea v Českých Budějovicích“
Usnesení č. 1263/2018/RK-52
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání obálek s nabídkami, zprávy o hodnocení nabídek a protokol o posouzení splnění
podmínek účasti v zadávacím řízení uvedené v přílohách č. 1 - 5 k návrhu č. 1335/RK/18 na plnění veřejné
zakázky s názvem „Stálá přírodovědná, archeologická a národopisná expozice v historické budově
Jihočeského muzea v Českých Budějovicích“ 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. zrušení zadávacího řízení včetně odůvodnění uvedeného v důvodové zprávě na veřejnou zakázku „Stálá
přírodovědná, archeologická a národopisná expozice v historické budově Jihočeského muzea v Českých
Budějovicích“ - Část A: Stavební úpravy pro realizaci expozic na základě § 127 odst. 2 písm. d) zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť v průběhu zadávacího
řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze na
zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel
způsobil či nikoliv,
2. zrušení zadávacího řízení včetně odůvodnění uvedeného v důvodové zprávě na veřejnou zakázku „Stálá
přírodovědná, archeologická a národopisná expozice v historické budově Jihočeského muzea v Českých
Budějovicích“ - Část B: Audio – video technika na základě § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb.,
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o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť v průběhu zadávacího řízení se vyskytly
důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze na zadavateli požadovat,
aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv,
3. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Stálá přírodovědná, archeologická a národopisná expozice
v historické budově Jihočeského muzea v Českých Budějovicích“ - Část C: Systémové vitríny:
název společnosti: REVYKO spol. s r. o.
se sídlem: Vídeňská 405, 148 00 Praha 4
IČO: 49245651
za cenu nejvýše přípustnou 7 505 020,00 Kč bez DPH, 9 081 074,00 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Ing. Františku Štanglovi, řediteli Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, IČO 12907731:
1. zajistit všechny potřebné úkony související se zrušením částí A a B předmětného zadávacího řízení,
2. podepsat smlouvu s vybraným dodavatelem pro část C veřejné zakázky podle části II. usnesení a
3. zajistit průběh realizace předmětu části C veřejné zakázky.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia,
Český Krumlov, Chvalšinská 112“
Usnesení č. 1264/2018/RK-52
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání obálek s nabídkami a protokol o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení
uvedené v přílohách č. 1 - 2 k návrhu č. 1337/RK/18 na plnění veřejné zakázky s názvem „Snížení
energetické náročnosti budovy Gymnázia, Český Krumlov, Chvalšinská 112“ 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
výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia, Český
Krumlov, Chvalšinská 112“:
název společnosti: VIDOX s.r.o.
se sídlem: U Poráků 511, 381 01 Český Krumlov
IČO: 25160168
za cenu nejvýše přípustnou 26 954 121,69 Kč bez DPH, 32 614 487,21 Kč vč. DPH;
III. ukládá
PaedDr. Haně Bůžkové, ředitelce Gymnázia, Český Krumlov, Chvalšinská 112, IČO 00583839:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. vykonávat funkci stavebníka na „Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia, Český Krumlov,
Chvalšinská 112“.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Nákup nákladních automobilů pro rybářský provoz“ (KŠH
České Budějovice)
Usnesení č. 1265/2018/RK-52
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek v elektronické podobě a protokol o posouzení splnění podmínek účasti
v zadávacím řízení uvedené v přílohách č. 1 - 2 k návrhu č. 1345/RK/18 na plnění veřejné zakázky s názvem
„Nákup nákladních automobilů pro rybářský provoz““ 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
výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Nákup nákladních automobilů pro rybářský provoz“:
název společnosti: HESTI, spol. s r. o.
se sídlem: K Hájům 946/10, 155 00 Praha, Stodůlky
IČO: 17046963
za cenu nejvýše přípustnou 9 566 779,00 Kč bez DPH, 11 575 802,00 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Bc. Petru Stehlíkovi, řediteli Krajského školního hospodářství České Budějovice, IČO 71294775:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
14
U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 370 76, Tel: 386720111, http://www.kraj-jihocesky.cz

2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Dodávky výpočetní, ICT a audiovizuální techniky vč.
SW“ (Střední zdravotnická škola, Písek, Národní svobody 420) - zrušení zadávacího řízení
Usnesení č. 1266/2018/RK-52
Rada Jihočeského kraje
I. ruší
usnesení Rady Jihočeského kraje č. 878/2018/RK-45 ze dne 19. 7. 2018 ve věci Rozhodnutí zadavatele veřejná zakázka „Dodávky výpočetní, ICT a audiovizuální techniky vč. SW“ v celém znění;
II. bere na vědomí
stanovisko poskytovatele dotace na projekt „Dodávky výpočetní, ICT a audiovizuální techniky vč. SW“
uvedené v příloze č. 1 k návrhu č. 1354/RK/18;
III. schvaluje
zrušení zadávacího řízení včetně odůvodnění uvedeného v důvodové zprávě na veřejnou zakázku „Dodávky
výpočetní, ICT a audiovizuální techniky vč. SW“ dle § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť v průběhu zadávacího řízení se vyskytly
důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze na zadavateli požadovat,
aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv;
IV. ukládá
PhDr. Heleně Šatrové, ředitelce Střední zdravotnické školy, Písek, IČO 00512281, zajistit všechny potřebné
úkony související se zrušením zadávacího řízení veřejné zakázky „Dodávky výpočetní, ICT a audiovizuální
techniky vč. SW“ zahájeného dne 9. 5. 2018.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Oprava fasády a výměna střešní krytiny - objekt
Burketova 52/3“ (VOŠ lesnická a SLŠ B. Schwarzenberga Písek)
Usnesení č. 1267/2018/RK-52
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
protokol o otevírání obálek s nabídkami a zprávu o hodnocení nabídek uvedené v přílohách č. 1 - 2 k návrhu
č. 1367/RK/18 na plnění veřejné zakázky s názvem „Oprava fasády a výměna střešní krytiny - objekt
Burketova 52/3“ 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 „Oprava fasády a výměna střešní krytiny - objekt
Burketova 52/3“:
název společnosti: Renata Urbanová
se sídlem: Sedláčkova 472/6, 397 01 Písek
IČO: 44365781
za cenu nejvýše přípustnou 5 424 908,00 Kč bez DPH, 6 564 139,00 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: EUbuilding, a.s.
se sídlem: Pištín 91, 373 46 Pištín
IČO: 24179876
za cenu nejvýše přípustnou 5 932 466,53 Kč bez DPH, 7 178 284,50 Kč vč. DPH,
2) název společnosti: KOČÍ, a.s.
se sídlem: K Lipám 132, 397 01 Písek
IČO: 46683046
za cenu nejvýše přípustnou 6 880 294,00 Kč bez DPH, 8 325 156,00 Kč vč. DPH;
III. ukládá
PhDr. Michalu Grusovi, řediteli VOŠ lesnické a SLŠ Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55,
IČO 60869861:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. vykonávat funkci stavebníka na „Oprava fasády a výměna střešní krytiny - objekt Burketova 52/3“.
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K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Opravy a modernizace komunikací JčK 2018 - část A:
Opravy komunikací“ - zrušení zadávacího řízení
Usnesení č. 1268/2018/RK-52
Rada Jihočeského kraje
I. ruší
usnesení Rady Jihočeského kraje č. 1059/2018/RK-47 ze dne 30. 08. 2018 ve věci Rozhodnutí zadavatele veřejná zakázka „Opravy a modernizace komunikací JčK 2018 - část A: Opravy komunikací“ v celém znění;
II. bere na vědomí
písemné sdělení od vybraného dodavatele SaM silnice a mosty a.s. ze dne 24. 09. 2018 uvedené v příloze
č. 1 k návrhu č. 1340/RK/18;
III. schvaluje
zrušení zadávacího řízení včetně odůvodnění uvedeného v důvodové zprávě na veřejnou zakázku „Opravy
a modernizace komunikací JčK 2018 - část A: Opravy komunikací“ dle § 127 odst. 2 písm. b) zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť zanikla účast
v zadávacím řízení vybranému dodavateli po jeho vyloučení;
IV. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit všechny potřebné úkony související se
zrušením zadávacího řízení veřejné zakázky „Opravy a modernizace komunikací JčK 2018 - část A: Opravy
komunikací“.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka Přestavba V. oddělení Domova Libníč“
Usnesení č. 1269/2018/RK-52
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. 1388/RK/18 na plnění veřejné
zakázky s názvem „Přestavba V. oddělení Domova Libníč“ 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
výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Přestavba V. oddělení Domova Libníč“:
název společnosti: DOLMEN – CB s.r.o.
se sídlem: č. p. 71, 370 07 Plav
IČO: 26095025
za cenu nejvýše přípustnou 27 885 225,25 Kč bez DPH, 33 741 122,55 Kč vč. DPH a s počtem osvědčení
(zkušenosti účastníka ZŘ) 7;
III. ukládá
Bc. Evě Kysnarové, ředitelce Domova Libníč a centra sociálních služeb Empatie, IČO 00666271:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. vykonávat funkci stavebníka na „Přestavba V. oddělení Domova Libníč“.
K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „České Budějovice - Mánesova ulice – silnice II/156“
Usnesení č. 1270/2018/RK-52
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů zadávací dokumentace, kvalifikace a návrhu smlouvy a ustanovení komise podle
návrhu č. 1362/RK/18 a jeho příloh č. 1 - 4;
II. schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „České
Budějovice - Mánesova ulice – silnice II/156“,
2. uzavření smlouvy „O společnosti“- sdružení zadavatelů mezi Jihočeským krajem a Statutárním městem
České Budějovice ve znění dle přílohy č. 5 k návrhu č. 1362/RK/18;
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III. jmenuje
komisi na výběr dodavatele „České Budějovice - Mánesova ulice – silnice II/156“ pověřenou všemi úkony
uvedenými v příloze č. 4 k návrhu č. 1362/RK/18 v tomto složení:
členové:
1) Ing. Zdeněk Šeda, SMČB
2) Ing. Lenka Růžičková, SMČB
3) Ing. Petr Holický, SMČB
4) Bc. Štěpán Vondráček, JčK
5) Ing. Jitka Liláková, JčK,
náhradníci:
1) Ing. Jiří Peržina, SMČB
2) Mgr. Michal Ludvík, JčK
3) Bc. Alena Frdlíková, JčK;
IV. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení zadávacího řízení, dle smlouvy
o společnosti - sdružení zadavatelů mezi Jihočeským krajem a Statutárním městem České Budějovice
a předložit zprávu radě kraje k projednání.
K bodu: Zadávací řízení - veřejná zakázka „Opravy komunikací“
Usnesení č. 1271/2018/RK-52
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídek, základních údajů zadávací dokumentace, návrhu smlouvy a ustanovení
komise podle návrhu č. 1347/RK/18 a jeho příloh č. 1 - 4;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb, o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební
práce „Opravy komunikací“;
III. jmenuje
komisi na výběr dodavatele „Opravy komunikací“ pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 4 k návrhu
č. 1347/RK/18 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) JUDr. Josef Knot, MBA, první náměstek hejtmanky
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
2) Ing. Jiří Klása, ODSH KÚ
Mgr. Andrea Tetourová, ODSH KÚ
3) Bc. Alena Frdlíková, OVZI KÚ
Jiří Letovský, OVZI KÚ
4) Bc. Štěpán Vondráček, OVZI KÚ
Ing. Pavel Bürger, OVZI KÚ
5) Mgr. Martin Ujhelyi, OVZI KÚ
Ing. Zdeňka Szczotková, OVZI KÚ;
IV. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení zadávacího řízení a předložit
zprávu radě kraje k projednání.
K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Oprava účelové komunikace Mnichovice“
Usnesení č. 1272/2018/RK-52
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
Znění poptávky, tzn. výzvy k podání nabídky podle návrhu č. 1355/RK/18 a jeho přílohy č. 1 a 2;
II. schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, k zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Oprava účelové
komunikace Mnichovice“,
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2. seznam navržených dodavatelů k obeslání výzvou k podání nabídky uvedený v příloze č. 2 k návrhu
č. 1355/RK/18;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na výběr dodavatele „Oprava účelové
komunikace Mnichovice“ v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Bc. Jiří Švec, člen rady kraje
Pavel Pavel, člen rady kraje
2) Ing. Jan Vykouk, SÚS JčK, provozní náměstek
Otakar Zich, SÚS JčK, inspektor silniční sítě
3) Bc. Přemysl Kubalák, SÚS JčK, závod ČK, ředitel
Jiří Němeček, SÚS JčK, závod ČK, provoz. náměstek
4) Bc. Tomáš Musil, SÚS JčK, VO inspekce silniční sítě
Jiří Novotný, SÚS JčK, inspektor silniční sítě
5) Jindřich Nováček, SÚS JčK, vedoucí odd. VZ
Ing. Veronika Vávrová, SÚS JčK, referent odd. VZ
2. Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, zajistit provedení zadávacího řízení
a předložit zprávu radě kraje k projednání.
K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Dodávka 3 ks lehkých nákladních automobilů s prodlouženou
kabinou a sklápěcí korbou“
Usnesení č. 1273/2018/RK-52
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu
č. 1349/RK/18 a jeho přílohy č. 1;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání podlimitní veřejné zakázky na
dodávky „Dodávka 3 ks lehkých nákladních automobilů s prodlouženou kabinou a sklápěcí korbou“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi na výběr dodavatele „Dodávka 3 ks lehkých nákladních automobilů s prodlouženou kabinou
a sklápěcí korbou“ pověřenou posouzením a hodnocením nabídek v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Bc. Jiří Švec, člen rady kraje
Mgr. Pavel Talíř, člen rady kraje
2) Ing. Jan Vykouk, SÚS JčK, ředitelství, provozní náměstek
Jiří Novotný, SÚS JčK, ředitelství, inspektor silniční sítě
3) Petr Brom, SÚS JčK, závod Č. Budějovice, ředitel
Petr Nachtigal, SÚS JčK, závod Č. Budějovice, provozní náměstek
4) Ing. Josef Tolkner, SÚS JčK, závodu J. Hradec, ředitel
Aleš Kolman, SÚS JčK, závodu J. Hradec, provozní náměstek
5) Jindřich Nováček, SÚS JčK, vedoucí odd. VZ
Ing. Veronika Vávrová, SÚS JčK, referent odd. VZ,
2. Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, zajistit provedení zadávacího řízení
a předložit zprávu radě kraje k projednání.
K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Dodávka 28 ks osobních automobilů“
Usnesení č. 1274/2018/RK-52
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu č. 1353/RK/18 a jeho
přílohy č. 1;
II. schvaluje
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zahájení zadávacího řízení v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání nadlimitní veřejné zakázky na dodávky „Dodávka 28 ks
osobních automobilů“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi na výběr dodavatele „Dodávka 28 ks osobních automobilů“ pověřenou posouzením a hodnocením
nabídek v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Bc. Jiří Švec, člen rady kraje
Ing. Ivo Moravec, člen rady kraje
2) Ing. Jan Vykouk, SÚS JčK, ředitelství, provozní náměstek
Jiří Novotný, SÚS JčK, ředitelství, inspektor silniční sítě
3) Petr Brom, SÚS JčK, závod Č. Budějovice, ředitel
Petr Nachtigal, SÚS JčK, závod Č. Budějovice, provozní náměstek
4) Robert Vavřík, SÚS JčK, závodu Strakonice, ředitel
Martin Jirsa, SÚS JčK, závodu Strakonice, provozní náměstek
5) Jindřich Nováček, SÚS JčK, vedoucí odd. VZ
Ing. Veronika Vávrová, SÚS JčK, referent odd. VZ,
2. Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, zajistit provedení zadávacího řízení
a předložit zprávu radě kraje k projednání.
K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Stálá přírodovědná, archeologická a národopisná expozice
v historické budově Jihočeského muzea v Českých Budějovicích“
Usnesení č. 1275/2018/RK-52
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. znění základních údajů zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu č. 1348/RK/18 a jeho
příloh č. 1 – 2,
2. možnost zapracování případných připomínek poskytovatele dotace k zadávacím podmínkám do zadávací
dokumentace a souvisejících dokumentů;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání nadlimitní veřejné zakázky na dodávky „Stálá
přírodovědná, archeologická a národopisná expozice v historické budově Jihočeského muzea v Českých
Budějovicích“, a to po zrušení předchozího zadávacího řízení;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Jihočeskému muzeu v Českých Budějovicích, IČO 00073539, jakožto zadavateli,
jmenovat komisi na výběr dodavatele „Stálá přírodovědná, archeologická a národopisná expozice
v historické budově Jihočeského muzea v Českých Budějovicích“ pověřenou všemi úkony uvedenými
v příloze č. 2 k návrhu č. 1348/RK/18 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Pavel Hroch, náměstek hejtmanky kraje
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
2) Ing. František Štangl, ředitel Jihočeského muzea
Mgr. Helena Stejskalová, náměstkyně ředitele Jihočeského muzea
3) Mag. arch. Milena Benes, projektantka
PhDr. Ivo Hajn, odborný poradce k expozicím
4) Mgr. František Chrastina, OKPP KÚ
Mgr. Patrik Červák, OKPP KÚ
5) Bc. Štěpán Vondráček, OVZI KÚ
Mgr. Michal Ludvík, OVZI KÚ,
2. Ing. Františku Štanglovi, řediteli Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, zajistit provedení
zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.
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K bodu: Zadávací řízení - veřejná zakázka „Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých
Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy knihovny“
Usnesení č. 1276/2018/RK-52
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu č. 1365/RK/18 a jeho
příloh č. 1 - 2;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Přístavba
budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy knihovny“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích, IČO 00073504, jakožto
zadavateli, jmenovat komisi pro otevírání nabídek a komisi na výběr dodavatele veřejné zakázky „Přístavba
budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy knihovny“
pověřené všemi úkony uvedenými v příloze č. 2 k návrhu č. 1365/RK/18 v tomto složení:
Komise pro otevírání nabídek - členové/náhradníci:
1) Mgr. Ivo Kareš, JVK ČB
Ing. Michal Kejzar, JVK ČB
2) Mgr. Patrik Červák, OKPP KÚ
Mgr. František Chrastina, OKPP KÚ
3) Mgr. Michal Ludvík, OVZI KÚ
Štěpán Vondráček, OVZI KÚ
Komise na výběr dodavatele – členové/náhradníci
1) Pavel Hroch, náměstek hejtmanky
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
2) Mgr. Ivo Kareš, JVK ČB
Ing. Michal Kejzar, JVK ČB
3) Mgr. Patrik Červák, OKPP KÚ
Mgr. František Chrastina, OKPP KÚ
4) Ing. Jan Basík, OVZI KÚ
Bc. Alena Frdlíková, OVZI KÚ
5) Mgr. Michal Ludvík, OVZI KÚ
Štěpán Vondráček, OVZI KÚ
2. Mgr. Ivo Karešovi, řediteli Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích, zajistit provedení
zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.
K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Značení hranic a propagace v rámci realizace projektu
Implementace soustavy Natura 2000 v Jihočeském kraji – II. etapa“
Usnesení č. 1277/2018/RK-52
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. znění výzvy k podání nabídek, základních údajů zadávací dokumentace, návrhu smlouvy a ustanovení
komise podle návrhu č. 1342/RK/18 a jeho příloh č. 1 – 4,
2. možnost zapracování případných připomínek poskytovatele dotace k zadávacím podmínkám do zadávací
dokumentace a souvisejících dokumentů;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání podlimitní veřejné zakázky
na služby Značení hranic a propagace v rámci realizace projektu „Implementace soustavy Natura 2000
v Jihočeském kraji – II. etapa“,
III. jmenuje
komisi na výběr dodavatele „Značení hranic a propagace v rámci realizace projektu Implementace soustavy
Natura 2000 v Jihočeském kraji – II. etapa“ pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 4 k návrhu č.
1342/RK/18 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Pavel Hroch, náměstek hejtmanky
20
U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 370 76, Tel: 386720111, http://www.kraj-jihocesky.cz

Mgr. Jaromír Novák, náměstek hejtmanky
2) Ing. Kateřina Jemelíková, OZZL KÚ
Bc. Jan Toms, OZZL KÚ
3) RNDr. Kamil Zimmermann Ph.D., OZZL KÚ
Bc. Milena Vlášková, DiS., OZZL KÚ
4) Ing. Milan Vlášek, OZZL KÚ
Ing. Šárka Máchová, OZZL KÚ
5) Mgr. Michal Ludvík, OVZI KÚ
Ing. Pavel Bürger, OVZI KÚ;
IV. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení zadávacího řízení a předložit
zprávu radě kraje k projednání.
K bodu: Zadávací řízení - veřejná zakázka ‘‘Dodávka pneumatik pro ZZS JčK na rok 2019“
Usnesení č. 1278/2018/RK-52
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů výzvy k podání nabídky, zadávací dokumentace, a ustanovení komise podle
návrhu č. 1319/RK/18 a jeho příloh č. 1 - 3;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání podlimitní veřejné zakázky
na dodávky „Dodávka pneumatik pro ZZS JčK na rok 2019“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Zdravotnické záchranné službě Jihočeského kraje, IČO 48199931, jakožto zadavateli,
jmenovat komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Dodávka pneumatik pro ZZS JčK na rok 2019“
pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 3 k návrhu č. 1319/RK/18 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Kateřina Schacková, ZZS JčK
Ing. Renata Tesaříková, MBA, ZZS JčK
2) Mgr. Michal Ludvík, OVZI
Bc. Štěpán Vondráček, OVZI
3) Ing. Klára Tejmlová, OVZI
Ing. Kateřina Cundová, OVZI;
2. komisi na výběr dodavatele na akci „Dodávka pneumatik pro ZZS JčK na rok 2019“ pověřenou všemi
úkony uvedenými v příloze č. 3 k návrhu č. 1319/RK/18 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Jaromír Novák, náměstek hejtmanky kraje
Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka kraje
2) Ing. Milan Rybák, OZDR KÚ
Mgr. Petr Studenovský, OZDR KÚ
3) Ing. Miroslav Beneš, ZZS JčK
Ing. Renata Tesaříková, MBA, ZZS JčK
4) Vladimír Karda, ZZS JčK
Pavel Komárek, ZZS JčK
5) Mgr. Michal Ludvík, OVZI JčK
Bc. Štěpán Vondráček, OVZI JčK
3. MUDr. Markovi Slabému, MBA, řediteli Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, zajistit
provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.
K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Výměna kanalizace, vodovodního potrubí a realizace nádvoří v
objektu Čelakovského 200, Písek“ (Obchodní akademie a Jazyková škola s právem SJZ, Písek)
Usnesení č. 1279/2018/RK-52
Rada Jihočeského kraje
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I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídek, základních údajů zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu
č. 1308/RK/18 a jeho příloh č. 1 – 3;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce „Výměna kanalizace, vodovodního potrubí a realizace nádvoří v objektu Čelakovského
200, Písek“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Obchodní akademii a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, Čelakovského
200, Písek, IČO 60869089, jakožto zadavateli, jmenovat komisi na výběr dodavatele „Výměna kanalizace,
vodovodního potrubí a realizace nádvoří v objektu Čelakovského 200, Písek“ pověřenou všemi úkony
uvedenými v příloze č. 3 k návrhu č. 1308/RK/18 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
2) Mgr. Pavel Sekyrka, Th.D., ředitel školy
Bc. Vlasta Holubářová, pracovnice školy
3) Ing. Hana Karolyiová, zástupce ředitele školy
Ing. Eva Kopřivová, pracovnice školy
4) Ing. Vladimír Filip, OŠMT
Bc. Hana Burcevová, OŠMT
5) Ing. Vladimír Hruška, OVZI
Ing. Petr Hrstka, OVZI,
2. Mgr. Pavlovi Sekyrkovi, Th.D., řediteli Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové
zkoušky, IČO 60869089, zajistit provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.
K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti VOŠ, SPŠ automobilní
a technické, České Budějovice, Skuherského 1274/3 - objekt Senovážné náměstí“
Usnesení č. 1280/2018/RK-52
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. znění výzvy k podání nabídek, základních údajů zadávací dokumentace a ustanovení komise podle
návrhu č. 1324/RK/18 a jeho příloh č. 1 – 2,
2. možnost zapracování případných připomínek poskytovatele dotace k zadávacím podmínkám do zadávací
dokumentace a souvisejících dokumentů;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce „Snížení energetické náročnosti VOŠ, SPŠ automobilní a technické, České Budějovice,
Skuherského 1274/3 - objekt Senovážné náměstí“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Vyšší odborné škole, Střední průmyslové škole automobilní a technické, České
Budějovice, Skuherského 3, IČO 00582158, jakožto zadavateli, jmenovat komisi na výběr dodavatele
„Snížení energetické náročnosti VOŠ, SPŠ automobilní a technické, České Budějovice, Skuherského 1274/3
- objekt Senovážné náměstí“ pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 2 k návrhu č. 1324/RK/18
v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
2) Bc. Jan Šindelář, ředitel školy
Ing. Zdeněk Jára, zástupce ředitele školy
3) Ing. Dominika Müllerová, projektantka
Michal Veselský, investiční technik školy
4) Ing. Hynek Čížek, Ph.D., OŠMT
Bc. Hana Burcevová, OŠMT
5) Ing. Vladimír Hruška, OVZI
Ing. Petr Hrstka, OVZI,
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2. Bc. Janu Šindelářovi, řediteli Vyšší odborné školy, Střední průmyslové školy automobilní a technické,
České Budějovice, Skuherského 3, IČO 00582158, zajistit provedení zadávacího řízení a předložit zprávu
radě kraje k projednání.
K bodu: Zadávací řízení - veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti SOU Lišov - objekt OV“
Usnesení č. 1281/2018/RK-52
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. znění výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace (základních údajů zadávací dokumentace)
a ustanovení komise podle návrhu č. 1339/RK/18 a jeho příloh č. 1 – 2,
2. možnost zapracování připomínek poskytovatele dotace k Zadávací dokumentaci uvedené v příloze č. 1
návrhu č. 1339/RK/18;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce „Snížení energetické náročnosti SOU Lišov – objekt haly OV“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Střednímu odbornému učilišti, tř. 5. května 3, třída 5. května 3/93, 373 72 Lišov, IČO
75050111, jakožto zadavateli, jmenovat komisi na výběr dodavatele „Snížení energetické náročnosti SOU
Lišov – objekt haly OV“ pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 2 k návrhu č. 1339/RK/18 v tomto
složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky
Mgr. Jaromír Novák, náměstek hejtmanky
2) Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
JUDr. Josef Knot, MBA, první náměstek hejtmanky
3) Mgr. Dalibor Benýšek, ředitel školy
Libuše Krásná, učitelka OP
4) Josef Benda, vedoucí učitel OV
František Lukeš, učitel OVy
5) Ing. Hynek Čížek, Ph, D., vedoucí oddělení evropských fondů a strategií OŠMT KÚ
Bc. Hana Burcevová, DiS., oddělení evropských fondů a strategií OŠMT KÚ
6) Ing. Vladimír Hruška, oddělení realizace veřejných zakázek OVZI KÚ
Ing. Pavel Bürger, oddělení realizace veřejných zakázek OVZI KÚ,
2. Mgr. Daliboru Benýškovi, řediteli Středního odborného učiliště, třída 5. května 3, třída 3/93, 373 72 Lišov,
zajistit provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.
K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti budovy Dětského domova,
Základní školy a Školní jídelny, Radenín 1“
Usnesení č. 1282/2018/RK-52
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. znění výzvy k podání nabídek, základních údajů zadávací dokumentace a ustanovení komise podle
návrhu č. 1341/RK/18 a jeho příloh č. 1, 2,
2. možnost zapracování připomínek poskytovatele dotace k Zadávací dokumentaci uvedené v příloze č. 1
návrhu č. 1341/RK/18;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce „Snížení energetické náročnosti budovy Dětského domova, Základní školy a Školní
jídelny, Radenín 1“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Dětského domova, Základní školy a Školní jídelny, Radenín 1, IČO 70535779, jakožto
zadavateli, jmenovat komisi na výběr dodavatele „Snížení energetické náročnosti budovy Dětského domova,
Základní školy a Školní jídelny, Radenín 1“ pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 2 k návrhu
č. 1341/RK/18 v tomto složení:
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členové/náhradníci:
1) Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
2) Bc. Kamil Rosa, DiS., ředitel DD
Ivana Šípová, hospodářka DD
3) Mgr. Blanka Šimáková, učitelka
Mgr. Pavla Šimková, zástupce ředitele DD
4) Ing. Hynek Čížek, Ph.D., OŠMT KÚ
Bc. Hana Burcevová, DiS., OŠMT KÚ
5) Ing. Pavel Bürger, OVZI, KÚ
Ing. Petr Hrstka, OVZI, KÚ,
2. Bc. Kamilu Rosovi, DiS., řediteli Dětského domova, Základní školy a Školní jídelny, Radenín 1, zajistit
provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.
K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Rekonstrukce stoupaček a koupelen pavilonu C Domova
mládeže VOŠ a SPŠ Volyně“
Usnesení č. 1283/2018/RK-52
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídek podle návrhu č. 1343/RK/18 a jeho příloh č. 1;
II. schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění
pozdějších předpisů, k zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce
stoupaček a koupelen pavilonu C Domova mládeže VOŠ a SPŠ Volyně“
2. seznam navržených dodavatelů k obeslání výzvou k podání nabídek uvedený v příloze č. 2 k návrhu
č. 1343/RK/18;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Volyně, Resslova 440, IČO 60650494,
jakožto zadavateli, jmenovat komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na výběr
dodavatele „Rekonstrukce stoupaček a koupelen pavilonu C Domova mládeže VOŠ a SPŠ Volyně“ v tomto
složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
2) Ing. Petr Červený, zástupce ředitele
Ing. Jiří Neumitka, učitel odborných předmětů
3) Ing. František Němec, učitel odborných předmětů
Ing. Lenka Polanková, učitelka odborných předmětů
4) Ing. Vladimír Filip, OŠMT KÚ
PaedDr. Jiří Moravec, vedoucí odd., OŠMT KÚ
5) Ing. Pavel Bürger, odd. RVZ, KÚ
Ing. Petr Hrstka, odd. RVZ, KÚ,
2. RNDr. Jiřímu Homolkovi, řediteli Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Volyně, Resslova 440,
zajistit provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.
K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Dodávky výpočetní, ICT a audiovizuální techniky vč. SW“
(Střední zdravotnická škola, Písek, Národní svobody 420)
Usnesení č. 1284/2018/RK-52
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. znění výzvy k podání nabídek, základních údajů zadávací dokumentace a ustanovení komise podle
návrhu č. 1356/RK/18 a jeho příloh č. 1 – 3,
2. možnost zapracování případných připomínek poskytovatele dotace k zadávacím podmínkám do zadávací
dokumentace a souvisejících dokumentů;
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II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení v zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání podlimitní veřejné zakázky
na dodávky „Dodávky výpočetní, ICT a audiovizuální techniky vč. SW“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Střední zdravotnické škole, Písek, Národní svobody 420, IČO 00512281, jakožto
zadavateli, jmenovat komisi na výběr dodavatele „Dodávky výpočetní, ICT a audiovizuální techniky vč. SW“
pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 3 k návrhu č. 1356/RK/18 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
2) PhDr. Helena Šatrová, ředitelka školy
Mgr. František Nečas, zástupce ředitelky
3) Petr Jaroš, projektový manažer
Mgr. Markéta Krajcová, výchovná poradkyně
4) Ing. Hynek Čížek, Ph.D., OŠMT KÚ
Bc. Hana Burcevová, DiS., OŠMT KÚ
5) Ing. Vladimír Hruška, OVZI KÚ
Ing. Pavel Bürger, OVZI KÚ;
2. PhDr. Heleně Šatrové, ředitelce Střední zdravotnické školy, Písek, Národní svobody 420, zajistit
provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.
K bodu: „Most ev. č. 14718-4 a 14718-5 Mažice“ – vícepráce a méněpráce – dodatek smlouvy č. 1
Usnesení č. 1285/2018/RK-52
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vícepráce a méněpráce na akci „Most ev. č. 14718-4 a 14718-5 Mažice“ uvedené ve změnových listech č. 1
až 5 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 k návrhu č. 1350/RK/18 ve výši dodatečných stavebních prací
346 407,05 Kč bez DPH a nerealizovaných prací ve výši 351 850,04 Kč bez DPH;
II. schvaluje
1. změnové listy č. 1 - 5 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 k návrhu č. 1350/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 KBUILDING CB, a.s., Hraniční 2094, 37 06 České Budějovice, IČO 26105594;
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: „Modernizace silnice II/146 Hluboká nad Vltavou - Lišov“ – vícepráce, méněpráce, prodloužení
termínu plnění – dodatek smlouvy č. 1
Usnesení č. 1286/2018/RK-52
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vícepráce a méněpráce na akci „Modernizace silnice II/146 Hluboká nad Vltavou - Lišov“ uvedené ve
změnovém listu č. 1 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 k návrhu č. 1377/RK/18 ve výši dodatečných
stavebních prací 4 617 030,91 Kč bez DPH a nerealizovaných prací ve výši 3 537 444,29 Kč bez DPH;
II. schvaluje
1. změnový list č. 1 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 k návrhu č. 1377/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
EUROVIA CS, a.s., Národní 1138/10, 110 00 Praha 1, IČO 45274924;
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.
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K bodu: „Křižovatka sil. II/634, III/1468 a MK v ulici Lipová, Rudolfov“ – změnový list č. 2, dodatek č. 3
Usnesení č. 1287/2018/RK-52
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. záměnu položek a vícepráce dle důvodové zprávy na akci „Křižovatka sil. II/634, III/1468 a MK v ulici
Lipová, Rudolfov“ a změnový list č. 2 ve znění přílohy č. 1 návrhu č. 1359/RK/18,
2. návrh dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo s firmou Skanska a.s., IČO 26271303;
II. schvaluje
1. záměnu položek a vícepráce dle změnového listu č. 2,
2. uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo mezi Jihočeským krajem a firmou Skanska a.s., Křižíkova
682/34a, 186 00 Praha 8, IČO 26271303 ve znění přílohy č. 2 návrhu č. 1359/RK/18;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci tohoto usnesení.
K bodu: „Poradce a zástupce zadavatele – nabídková řízení na výběr dopravců v drážní dopravě a linkové
osobní dopravě“ - vícepráce - dodatek č. 1
Usnesení č. 1288/2018/RK-52
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
cenovou nabídku zástupce zadavatele podle Smlouvy o přípravě dokumentací nabídkových řízení
a zastupování zadavatele v nabídkových řízeních v drážní dopravě a linkové osobní dopravě a návrh
dodatku č. 1 k této smlouvě dle důvodové zprávy a příloh č. 1 a 2 k návrhu č. 766/RK/18 a navýšení ceny
poskytnutých služeb o 277 500,00 Kč bez DPH, tj. 335 775,00 Kč vč. DPH;
II. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 příslušné smlouvy uzavřené mezi Jihočeským krajem a zástupcem zadavatele firmou
Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., Helfertova 2040/13, Černá Pole, 613 00 Brno,
IČO 28360125, ve znění podle přílohy č. 2 k návrhu č. 766/RK/18;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č. 1 smlouvy se spol.
Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., Helfertova 2040/13, Černá Pole, 613 00 Brno,
IČO 28360125 dle bodu II. tohoto usnesení hejtmance kraje k podpisu.
K bodu: „Rekonstrukce střediska odborného výcviku na SŠŘ a ZŠ Soběslav“ – vícepráce a méněpráce –
dodatek smlouvy č. 2
Usnesení č. 1289/2018/RK-52
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vícepráce a méněpráce na akci „Rekonstrukce střediska odborného výcviku na SŠŘ a ZŠ Soběslav“
uvedené v položkových rozpočet dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 - 2 návrhu č. 1396/RK/18 v celkové výši
dodatečných stavebních prací 3 029 826,74 Kč bez DPH a nerealizovaných prací ve výši 3 034 925,18 Kč
bez DPH;
II. schvaluje
1. položkové rozpočty dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 - 2 k návrhu č. 1396/RK/18,
2. uzavření dodatku č. 2 příslušné smlouvy o dílo uzavřené mezi Střední školou řemeslnou a Základní
školou, Soběslav, Wilsonova 405, IČO 72549572 a zhotovitelem stavby firmou Spilka a Říha s.r.o., Petra
Bezruče 489/II, 392 01 Soběslav, IČO 45021309;
III. ukládá
Ing. Darje Bártové, ředitelce střední školy řemeslné a základní školy, Soběslav, Wilsonova 405, uzavřít
dodatek č. 2 smlouvy s dodavatelem podle části II. tohoto usnesení.
K bodu: Memorandum o spolupráci na projektu Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I

26
U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 370 76, Tel: 386720111, http://www.kraj-jihocesky.cz

Usnesení č. 1290/2018/RK-52
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
Memorandum o spolupráci na projektu Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského
kraje I, dle přílohy č. 1 návrhu č. 1303/RK/18;
II. pověřuje
Mgr. Ivanu Stráskou, hejtmanku kraje, podpisem Memoranda o spolupráci na projektu Implementace
Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I, dle přílohy č. 1 návrhu č. 1303/RK/18;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.
T: 31. 12. 2018
K bodu: Nepodstatná změna sub-projektu s reg. č 1/CZ0047/25, financovaného z finančního mechanismu
EHP/Norsko
Usnesení č. 1291/2018/RK-52
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
Prohlášení o změnách v sub-projektu s reg. č 1/CZ0047/25 v rámci Programu 0043 od insolvenčního
správce družstva Spravedlnost PV, se sídlem V Cibulkách 408/1, Praha 5, IČO 25652541, dle přílohy č. 1
návrhu 1317/RK/18;
II. schvaluje
změnu v sub-projektu s reg. č 1/CZ0047/25 v rámci Programu 0043, realizovaného družstvem Spravedlnost
PV, V Cibulkách 408/1, Praha 5, IČO 25652541, toho času v úpadku, spočívající ve změně v osobě
vlastníka nemovitosti, ve znění dle přílohy č. 1 návrhu č. 1317/RK/18;
III. pověřuje
Mgr. Bc. Antonína Kráka, člena rady kraje, podpisem Schválení nepodstatné změny v rámci sub-projektu
s reg. č. 1/CZ0043/25 v rámci Programu 0043, realizovaného družstvem Spravedlnost PV, V Cibulkách
408/1, Praha 5, IČO 25652541 ve znění dle přílohy č. 4 návrhu č. 1317/RK/18;
IV. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.
T: 30. 11. 2018

K bodu: Dodatek ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem uzavřený v rámci projektu Implementace
Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I, s reg. číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008367, OP VVV
Usnesení č. 1292/2018/RK-52
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem
č. SON/OEZI/11/2018 v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I, s reg.
číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008367, OP VVV, ve znění dle příloh č. 1 návrhu č. 1309/RK/18;
II. pověřuje
Mgr. Ivanu Stráskou, hejtmanku kraje, podpisem Dodatku ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem
č. SON/OEZI/11/2018 v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I, s reg.
číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008367, OP VVV, ve znění dle příloh č. 1 návrhu č. 1309/RK/18;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.
T: 31. 12. 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. 1293/2018/RK-52
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
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1. žádost Ladislava Svitáka a žádost Marie Churáčkové 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. 1304/RK/18.
2. žádost Petra Macka, žádost Michala Holce, žádost Marie Kňourkové, žádost Petra Vojty, žádost Jiřího
Jiráně, žádost Pavla Matlase, žádost Ivy Pastyříkové, žádost Václava Bednáře, žádost Petra Řezníka
a žádost Pavla Záhory 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. 1304/RK/18,
3. žádost Ivana Kučery o změnu 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. 1304/RK/18,
4. žádost Ivety Pavlíčkové 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. 1304/RK/18;
II. schvaluje
1. 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/5652/2018, uzavřené dne 2. 5. 2018, kterým se mění
příjemce dotace v preambuli smlouvy z Ladislava Svitáka, 374 01 Olešnice, na Ladislava Svitáka, 374 01
Olešnice z důvodu změny vlastnictví předmětné nemovitosti na základě darovací smlouvy dle přílohy č. 2
k návrhu č. 1304/RK/18,
2. Petru Mackovi, 390 03 Tábor, 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,
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/4010/2018 ze dne 22. 2. 2018 dle přílohy
č. 3 k návrhu č. 1304/RK/18, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 30. 4. 2019,
4. Ivanu Kučerovi, 374 01 Svatý Jan nad Malší, 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 tepelné
čerpadlo se zachováním dotace v maximální výši 100 000,- Kč,
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/6477/2018 ze dne 14. 6. 2018 dle přílohy
č. 4 k návrhu č. 1304/RK/18, kterým je provedena změna zdroje tepla z kotle na tuhá paliva – výhradně
biomasa – ruční přikládání na tepelné čerpadlo se zachováním dotace v maximální výši 100 000,- Kč
6. Michalu Holcovi, 392 01 Soběslav, 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,
7. uzavření dodatku č. 2 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/5360/2018 ze dne 17. 5. 2018 ve znění dodatku
č. 1 SDO/OEZI/5360/2018/D č. 1 ze dne 22. 8. 2018 dle přílohy č. 5 k návrhu č. 1304/RK/18, kterým je
prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 30. 4. 2019
8. Marii Kňourkové, 391 81 Drahov, 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,
9. uzavření dodatku č. 2 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/4629/2018 ze dne 22. 3. 2018 ve znění dodatku
č. 1 SDO/OEZI/4629/2018/D č. 1 ze dne 12. 7. 2018 dle přílohy č. 6 k návrhu č. 1304/RK/18, kterým je
prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 30. 4. 2019,
10. Petru Vojtovi, 370 01 České Budějovice, 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,
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11. 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/6434/2018 ze dne 14. 6. 2018 dle přílohy č. 7
k návrhu č. 1304/RK/18, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 30. 4. 2019,
12. Jiřímu Jiráňovi, 383 01 Žernovice, 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,
13. 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/5976/2018 ze dne 17. 5. 2018 dle přílohy č. 8
k návrhu č. 1304/RK/18, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 31. 12. 2018
14. Pavlu Matlasovi, 377 01 Jindřichův Hradec, 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. 1. 2019,
15. 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/6250/2018 ze dne 19. 4. 2018 dle přílohy č. 9
k návrhu č. 1304/RK/18, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 31. 1. 2019
16. Ivě Pastyříkové, 378 92 Budeč, 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,
17. 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/6391/2018 ze dne 19. 6. 2018 dle přílohy č. 10
k návrhu č. 1304/RK/18, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 30. 4. 2019,
18. 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/5230/2018, uzavřené dne 3. 5. 2018, kterým se mění
příjemce dotace v preambuli smlouvy z Marie Churáčkové, 391 17 Košice, na Ivonu Jonášovou, 391 26
Tučapy z důvodu změny vlastnictví předmětné nemovitosti na základě darovací smlouvy dle přílohy č. 11
k návrhu č. 1304/RK/18,
19. Václavu Bednářovi, 370 07 Doudleby, 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,
20. 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/5932/2018 ze dne 31. 5. 2018 dle přílohy č. 12
k návrhu č. 1304/RK/18, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 31. 12. 2018,
21. Petru Řezníkovi, 399 01 Milevsko, 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,
22. 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/4112/2018 ze dne 22. 2. 2018 dle přílohy č. 13
k návrhu č. 1304/RK/18, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 30. 4. 2019,
23. 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/5008/2018, uzavřené dne 19. 4. 2018 s Ivetou
Pavlíčkovou, 398 04 Čimelice, kterým se mění bankovní spojení příjemce dotace v uzavřené smlouvě o
poskytnutí dotace dle přílohy č. 14 k návrhu č. 1304/RK/18,
24. Pavlu Záhorovi, 399 01 Milevsko, 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,
25. 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/5950/2018 ze dne 31. 5. 2018 dle přílohy č. 15
k návrhu č. 1304/RK/18, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 30. 4. 2019;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.
T: 31. 12. 2018
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K bodu: Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního
vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji“
Usnesení č. 1294/2018/RK-52
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. žádost Jany Majtánové o změnu zdroje tepla podpořeného v rámci dotačního programu Jihočeského kraje
„Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji“, 1. výzva pro rok
2016, dle přílohy č. 1 k návrhu č. 1310/RK/18,
2. oznámení Hany Jaklové o změně příjmení a adresy bydliště 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“, 1. výzva pro rok 2016, dle
přílohy č. 1 k návrhu č. 1310/RK/18;
II. schvaluje
1. Janě Majtánové, 403 39 Chlumec změnu zdroje tepla, podpořeného v rámci dotačního programu
Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji“,
1. výzva pro rok 2016, z kotle na tuhá paliva – výhradně uhlí na kotel na tuhá paliva – kombinovaný
uhlí/biomasa se zachováním výše dotace v částce 105 000,- Kč,
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“, 1. výzva pro rok 2016, č. smlouvy SDO/OEZI/6285/2016 ze dne 23. 9. 2016 dle přílohy
č. 2 k návrhu č. 1310/RK/18,
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“, 1. výzva pro rok 2016, č. smlouvy SDO/OEZI/4065/2016, uzavřené dne 25. 5. 2016
s Hanou Honzíkovou, provdanou Jaklovou, kterým se mění příjmení a adresa bydliště příjemce dotace z
důvodu sňatku dle přílohy č. 3 k návrhu č. 1310/RK/18;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.
T: 31. 12. 2018
K bodu: Návrh poskytnutí individuální dotace vlastníkům a nájemcům pozemků ve vybraných zvláště
chráněných územích Jihočeského kraje 2018
Usnesení č. 1295/2018/RK-52
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. poskytnutí dotací v celkové výši 159 000,- Kč vlastníkům a nájemcům pozemků na zajištění péče ve
vybraných zvláště chráněných územích Jihočeského kraje dle § 69 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v dílčím členění pro jednotlivé žadatele takto:
a) dotaci ve výši 95 000,- Kč na zajištění péče v území přírodní památky Pastvina u Zahorčic žadateli
Ing. Josefovi Honzovi, CSc., K Háječku 216, Hradiště, 397 01 Písek, vlastníkovi dotčených pozemků,
b) dotaci ve výši 52 000,- Kč na zajištění péče v území přírodní rezervace a evropsky významné lokality
Opolenec žadateli ZO ČSOP Šumava, Hraničářská 38, 385 01 Vimperk, nájemníkovi dotčených
pozemků,
c) dotaci ve výši 12 000,- Kč na zajištění péče v území přírodní památky a evropsky významné lokality
Jaroškov žadateli ZO ČSOP Šumava, Hraničářská 38, 385 01 Vimperk, nájemníkovi dotčených pozemků,
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, ve znění
pozdějších předpisů, dle přílohy č. 1 návrhu č. 1361/RK/18;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci dle
I. části usnesení.
T: 14. 12. 2018

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

K bodu: Odměna nálezci archeologického nálezu u obce Dvorec (okres České Budějovice)
Usnesení č. 1296/2018/RK-52
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
poskytnutí odměny ve výši 3 882 Kč ******, za nález 1 ks zlatého kroužku z doby laténské u obce Dvorec
v okrese České Budějovice, učiněného 12. května 2016;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony potřebné k realizaci části
I. tohoto usnesení.
K bodu: Personální záležitosti kultury – odměny ředitelům zřizovaných kulturních organizací
Usnesení č. 1297/2018/RK-52
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
odměny za I. pololetí 2018 pro ředitele příspěvkových organizací zřizovaných Jihočeským krajem v oblasti
kultury ve výši dle přílohy návrhu č. 1333/RK/18.
K bodu: Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic
Usnesení č. 1298/2018/RK-52
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic pro Domov mládeže a Školní jídelnu,
U Hvízdala 4, IČO 60077646, ve výši 481 000 Kč, v souladu s důvodovou zprávou návrhu č. 1352/RK/18.
K bodu: Odpis pohledávky
Usnesení č. 1299/2018/RK-52
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit vzdání se práva a prominutí pohledávky pro Vyšší odbornou školu a Střední
zemědělskou školu, Tábor, náměstí T. G. Masaryka 788, IČO 60064781, ve výši 449 665 Kč v souladu
s důvodovou zprávou návrhu č.1351/RK/18;
II. ukládá
Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 13. 12. 2018
K bodu: Změny v rejstříku škol a školských zařízení k 1. 9. 2019
Usnesení č. 1300/2018/RK-52
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
posouzení a vyjádření Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje
k návrhům na změny v rejstříku škol a školských zařízení dle § 78 odst. 6 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích,
v platném znění, dle přílohy č. 1 návrhu č. 1312/RK/18;
II. schvaluje
1. změny v rejstříku škol a školských zařízení k 1. 9. 2019 dle § 145 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, na základě
žádostí právnických osob vykonávajících činnost školy a školských zařízení, jejichž zřizovatelem je
Jihočeský kraj, dle přílohy č. 2 návrhu č. 1312/RK/18:
a) Střední odborná škola strojní a elektrotechnická, Velešín, U Hřiště 527
 zápis nového oboru poskytující střední vzdělání s výučním listem 23-51-H/01 Strojní mechanik, denní
forma vzdělávání, kapacita 60 žáků, jako částečná výměna za stávající obor 23-62-H/01 Jemný
mechanik, snížení kapacity ze stávajících 90 na 30 žáků,
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b) Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304
 výměna oborů poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou: zápis nového boru 66-41-L/01
Obchodník, denní forma vzdělávání, kapacita 96 žáků jako výměna za stávající obor poskytující střední
vzdělání s maturitní zkouškou 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, denní forma vzdělávání, kapacita 120
žáků, který bude označen jako dobíhající,
c) Střední škola, České Velenice, Revoluční 220
 zápis nového oboru poskytující střední vzdělání s výučním listem 66-51-H/01 Prodavač, denní forma
vzdělávání, kapacita 60 žáků
 zápis nového oboru poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 66-41-L/01 Obchodník, denní forma
vzdělávání, kapacita 120 žáků
d) Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671
 zápis nového oboru poskytujícího střední vzdělání s výučním listem 26-51-H/01 Elektrikář, dálková forma
vzdělávání, kapacita 40 žáků
e) Střední škola obchodní a Vyšší odborná škola, České Budějovice, Husova 9
 výmaz VOŠ s kapacitou 672 studentů včetně všech oborů
 snížení kapacity SŠ ze stávajících 2 240 na 1 500 žáků
f) Základní umělecká škola, Velešín, U Hřiště 527
 zvýšení kapacity základní umělecké školy ze stávajících 200 na 220 žáků
g) Základní umělecká škola, Kaplice, Linecká 2
 zvýšení kapacity základní umělecké školy ze stávajících 370 na 410 žáků
 zápis nového oboru Literárně- dramatický obor (LDO), kapacita 40 žáků
h) Základní umělecká škola, Vimperk, Nerudova 267
 zvýšení kapacity základní umělecké školy ze stávajících 400 na 420 žáků
i) Základní umělecká škola, Sezimovo Ústí, Nerudova 648
 zvýšení kapacity základní umělecké školy ze stávajících 500 na 560 žáků
j) Základní škola, Blatná, Holečkova 1060
 výmaz místa poskytovaného vzdělávání na adrese Nerudova 505, 388 01 Blatná u základní školy (ZŠ)
 výmaz místa poskytovaného vzdělávání na adrese Nerudova 505, 388 01 Blatná u školní družiny (ŠD)
1. změny v rejstříku škol a školských zařízení k 1. 9. 2019 dle § 145 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění,
v kapacitách oborů, dle přílohy č. 4, návrhu č. 1312/RK/18;
III. neschvaluje
změny v rejstříku škol a školských zařízení k 1. 9. 2019 dle § 145 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, na základě
žádostí právnických osob vykonávajících činnost školy a školských zařízení, jejichž zřizovatelem je
Jihočeský kraj, dle přílohy č. 2 návrhu č. 1312/RK/18:
1. Střední zemědělská škola, Písek, Čelakovského 200
 zápis nového oboru poskytující střední vzdělání s výučním listem 41-51-H/01 Zemědělec – farmář, denní
forma vzdělávání, kapacita 60 žáků
2. Střední průmyslová škola stavební, České Budějovice, Resslova 2
 zápis nového oboru poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 78-42-M/01 Technické lyceum,
denní forma vzdělávání, kapacita 100 žáků
3. Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a technická, České Budějovice,
Skuherského 3
 zápis nového oboru poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 78-42-M/06 Kombinované lyceum,
denní forma vzdělávání, kapacita 106 žáků
 změna nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 3941-L/01 Autotronik, denní forma vzdělávání, snížení stávající kapacity z 226 na 130 žáků a současně
 změna nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 2445-M/01 Dopravní prostředky, denní forma vzdělávání, snížení stávající kapacity ze 130 na 120 žáků;
IV. souhlasí
se žádostí o změny v rejstříku škol a školských zařízení k 1. 9. 2019 dle § 147 odst. 1 písm. q) zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném
znění, podanými právnickou osobou vykonávající činnost školy, jejímž zřizovatelem není kraj, dle přílohy
č. 3, návrhu č. 1312/RK/18:
Euroškola Strakonice střední odborná škola s.r.o., Husova 361, 386 01 Strakonice, IČO 25165542,
výměna oborů nástavbového studia: stávající obor 64-41-L/51 Podnikání, dálková forma vzdělávání,
kapacita 180 žáků, označit jako dobíhající a nahradit oborem, zápis oboru 64-41-L/51 Podnikání,
kombinovaná forma vzdělávání, kapacita 180 žáků, do rejstříku škol a školských zařízení;
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V. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit administraci žádostí škol o změny v rejstříku
škol a školských zařízení.
T: 30. 11. 2018
K bodu: Změny v rejstříku škol a školských zařízení v mimořádném termínu k 1. 1. 2019
Usnesení č. 1301/2018/RK-52
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
posouzení a vyjádření Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje
k návrhům na změny v rejstříku škol a školských zařízení dle § 78 odst. 6 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích,
v platném znění předložené v mimořádném termínu v souladu s usnesením č. 83/2018/VVVZ-13;
II. schvaluje
změny údajů v rejstříku škol a školských zařízení v mimořádném termínu k 1. 1. 2019 dle § 145 odst. 1
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání,
v platném znění, na základě žádostí právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení,
jejichž zřizovatelem je Jihočeský kraj:
1. Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, České Budějovice,
Nemanická 7, IČO 75050102
 výmaz místa poskytování školských služeb u zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
na adrese Zadov 23, 384 73 Stachy
 výmaz místa poskytování školských služeb u střediska služeb školám na adrese Zadov 23,
384 73 Stachy
2. Základní umělecká škola, České Budějovice, Piaristické náměstí 1, IČO 00 581 569
 výmaz místa poskytování vzdělávání na adrese Masarykova 35, 373 41 Hluboká nad Vltavou
3. Pedagogicko-psychologická poradna, České Budějovice, Nerudova 59, IČO 75050072
 výmaz místa poskytování školských služeb na adrese Kochana z Prachové 163, Strakonice I,
386 01 Strakonice
 zápis místa poskytování školských služeb na adrese Plánkova 1132, Strakonice I, 386 01 Strakonice
4. Střední škola a Základní škola, Vimperk, Nerudova 267, IČO 00477419
 zápis místa poskytování vzdělávání a školských služeb na adrese Boubínská, 385 01 Vimperk
 zápis místa poskytování vzdělávání a školských služeb na adrese Brantlova 244/45, Vimperk II,
385 01 Vimperk
 výmaz místa poskytování vzdělávání a školských služeb u domova mládeže na adrese Brantlova 244/45,
Vimperk II, 385 01 Vimperk
 výmaz místa poskytování vzdělávání a školských služeb u domova mládeže na adrese Kasárenská 1134,
Prachatice II, 383 01 Prachatice
 snížení kapacity domova mládeže ze stávajících 139 na 50 lůžek
5. Gymnázium, Český Krumlov, Chvalšinská 112, IČO 00538829
 zvýšení kapacity domova mládeže ze stávajících 46 na 49 lůžek
6. Gymnázium, Střední odborná škola ekonomická a Střední odborné učiliště, Kaplice, Pohorská 86,
IČO 75050081
 výmaz místa poskytování školských služeb u školní jídelny-výdejny na adrese Pohorská 160,
382 41 Kaplice
 zápis místa poskytování školských služeb na adrese Pohorská 86, 382 41 Kaplice
7. Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň, Táboritská 941, IČO 00510912
 zápis místa poskytování vzdělávání u střední školy na adrese Táboritská 688, Třeboň II, 379 01 Třeboň
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit administraci žádostí škol o změny v rejstříku
škol a školských zařízení v mimořádném termínu.
T: 31. 12. 2018
K bodu: Žádost Jihočeského kraje do dotačního programu MŠMT „Podpora mládeže na krajské úrovni“
Usnesení č. 1302/2018/RK-52
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
33
U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 370 76, Tel: 386720111, http://www.kraj-jihocesky.cz

informaci o vyhlášení dotačního programu MŠMT „Podpora mládeže na krajské úrovni“ na rok 2019;
II. schvaluje
podání žádosti Jihočeského kraje do dotačního programu MŠMT „Podpora mládeže na krajské úrovni“ na
rok 2019 na projekt s názvem „Podpora mládeže v Jihočeském kraji v rámci Koncepce MŠMT“;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části
II. usnesení.
T: 20. 11. 2018
K bodu: Odvolání člena školské rady za zřizovatele
Usnesení č. 1303/2018/RK-52
Rada Jihočeského kraje
I. odvolává
Ing. Vladislava Michalce člena školské rady za zřizovatele při Gymnáziu Vítězslava Nováka, Jindřichův
Hradec, Husova 333 dle § 167 odst. 9 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ke dni 1. 11. 2018;
II. jmenuje
Ing. Bohumila Komínka novým členem školské rady za zřizovatele při Gymnáziu Vítězslava Nováka,
Jindřichův Hradec, Husova 333.
K bodu: Personální záležitosti školství - potvrzení na pracovním místě ředitele školy a platové výměry
ředitelů škol
Usnesení č. 1304/2018/RK-52
Rada Jihočeského kraje
I.
vydává
potvrzení na vedoucím pracovním místě ředitelky Základní umělecké školy, Vodňany, nám. 5. května 104,
se sídlem organizace nám. 5. května 104, Vodňany II, 389 01 Vodňany, IČO 70835560, s účinností
od 1. 11. 2018 dle důvodové zprávy a přílohy návrhu č. 1306/RK/18;
II. schvaluje
1. platové výměry ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Jihočeským krajem s účinností
od 1. listopadu 2018 v souladu s důvodovou zprávou a dle přílohy návrhu č. 1306/RK/18,
2. platový výměr ředitelce Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1, IČO 60076046, s účinností
od 1. listopadu 2018 z důvodu zrušení zvláštního příplatku v souladu s § 129 zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoníku práce, v platném znění a s § 8 nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě, dle důvodové zprávy a přílohy návrhu č. 1306/RK/18,
3. odměnu k životnímu jubileu ředitelky Domova mládeže a Školní jídelny, České Budějovice, Holečkova 2,
IČO 60077611 v souladu s § 224 odst. 2 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce v platném znění
a čl. 7 odst. 3 směrnice SM/5/RK, změna č. 10 „Zásady hodnocení a odměňování ředitelů škol a školských
zařízení zřizovaných Jihočeským krajem“ dle důvodové zprávy návrhu č. 1306/RK/18.
K bodu: Uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitých věcí v k.ú. Libníč ve vlastnictví Jihočeského kraje České
republice – Krajskému ředitelství policie Jihočeského kraje
Usnesení č. 1305/2018/RK-52
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitých věcí mezi Jihočeským krajem, prostřednictvím Domova Libníč
a Centra sociálních služeb Empatie, IČO 00666271, organizací hospodařící se svěřeným majetkem, jako
půjčitelem a Českou republikou – Krajským ředitelstvím policie Jihočeského kraje, IČO 75151511, jako
vypůjčitelem, na bezplatné užívání pozemku parc. č. 251, jehož součástí je stavba čp. 66, pozemku
parc. č. 250, jehož součástí je stavba čp. 67, pozemku parc. č. 249, jehož součástí je stavba čp. 68,
pozemku parc. č. 248, jehož součástí je stavba čp. 69 a pozemku parc. č. 252/1 v obci Libníč na dobu od
01. 11. 2018 do 31. 10. 2020, dle návrhu smlouvy o výpůjčce nemovité věci v příloze č. 1 návrhu
1379/RK/18;
II. pověřuje
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Bc. Evu Kysnarovou, ředitelku Domova Libníč a Centra sociálních služeb Empatie, uzavřením smlouvy
o výpůjčce dle části I. tohoto usnesení.
K bodu: Dodatek 18 smlouvy o
č. 010/09/54/00/00

závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě

Usnesení č. 1306/2018/RK-52
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
dodatek 18 smlouvy č. 010/09/54/00/00 o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosti
Jihočeského kraje linkovou osobní dopravou s dopravcem Štefl-tour Dačice s.r.o. uvedený v příloze č. 1
návrhu č. 1338/RK/18;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi Ph.D., řediteli krajského úřadu, předložit k podpisu hejtmance kraje dodatek smlouvy
o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti Jihočeského kraje ve znění podle části I. tohoto
návrhu.
T: 9. 11. 2018
K bodu: Prodej nadbytečných zásob obalované drtě u Správy a údržby silnic Jihočeského kraje
Usnesení č. 1307/2018/RK-52
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
prodej nadbytečných zásob vyfrézované obalované drtě u Správy a údržby silnic Jihočeského kraje
v celkovém objemu do 50 tun Obci Sedlec za cenu 50 Kč bez DPH za 1 tunu;
II. ukládá
Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, zajistit realizaci prodeje nadbytečných
zásob vyfrézované obalované drtě u Správy a údržby silnic Jihočeského kraje za podmínek stanovených
v části I. usnesení.
K bodu: Dokumentace IDS JK, Dodatek smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní
dopravě s dopravcem Dopravní podnik města České Budějovice
Usnesení č. 1308/2018/RK-52
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. změnu dokumentace IDS JK v části E - Tarif IDS JK, příloze č. 4 - Seznam linek IDS JK, (která tvoří
přílohu č. 9, resp. č. 12 ke smlouvám o závazku veřejné služby dopravců zařazených do IDS JK), s platností
od 1. listopadu 2018 ve znění uvedeném v příloze č. 1 návrhu č. 1393/RK/18,
2. dodatek č. 24 smlouvy č. 010/09/60/00/00 o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní
obslužnosti Jihočeského kraje linkovou osobní dopravou s dopravcem Dopravní podnik města České
Budějovice, a.s. uvedený v příloze č. 2 návrhu č. 1393/RK/18;
II. ukládá
1. Mgr. Bc. Janu Alešovi, DiS., jednateli společnosti JIKORD s.r.o., seznámit dopravce zařazené v IDS JK
s dokumentací dle části I. 1) návrhu č. 1393/RK/18 a zajistit příslušné kroky se zapracováním do smluv
o závazku veřejné služby dopravců zařazených do IDS JK;
T: 1. 12. 2018
2. JUDr. Milanu Kučerovi Ph.D., řediteli krajského úřadu, předložit k podpisu hejtmance kraje dodatek
smlouvy o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosti Jihočeského kraje ve znění
podle bodu I.2) návrhu č. 1393/RK/18.
T: 6. 11. 2018
K bodu: Rozpočtové změny 19/18
Usnesení č. 1309/2018/RK-52
Rada Jihočeského kraje
35
U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 370 76, Tel: 386720111, http://www.kraj-jihocesky.cz

I. schvaluje
rozpočtová opatření č. 343/R – 362/R;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení rozpočtových opatření
č. 343/R - 362/R.
K bodu: Informace o přípravě rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2019 a střednědobého výhledu na období
let 2020 a 2021
Usnesení č. 1310/2018/RK-52
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
informaci o přípravě rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2019 a střednědobého výhledu na období let 2020
a 2021 podle důvodové zprávy a příloh návrhu č. 1316/RK/18;
II. pověřuje
odbor ekonomický k provedení opatření dle doporučení obsaženého v důvodové zprávě tohoto návrhu;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit dopracování konečné znění návrhu rozpočtu
Jihočeského kraje na rok 2019 a návrhu střednědobého výhledu na období let 2020 a 2021 a v souladu
se schváleným harmonogramem předložit tyto dokumenty na jednání RK dne 22. 11. 2018.
K bodu: Revokace usnesení č. 857/2018/RK-45 „Souhlas vlastníka s návrhy pozemkových úprav“
Usnesení č. 1311/2018/RK-52
Rada Jihočeského kraje
I.
ruší
usnesení č. 857/2018/RK-45 ze dne 19. 7. 2018 k bodu „Souhlas vlastníka s návrhy pozemkových úprav“
v části I. 2.;
II. schvaluje
1. návrh nových pozemků při pozemkové úpravě v k. ú. Branišov u Dubného, svěřených k hospodaření
Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, na LV č. 120 podle přílohy č. 1 návrhu č. 1360/RK/18
s překročením limitů výměry o +17,5 % a ceny o +17,4 % ve prospěch kraje bez požadavku na doplacení
ceny;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci části II. tohoto usnesení.
K bodu: Revokace usnesení č. 1036/2018/RK-46 „Souhlas vlastníka s návrhy pozemkových úprav“
Usnesení č. 1312/2018/RK-52
Rada Jihočeského kraje
I. ruší
usnesení č. 1036/2018/RK-46 ze dne 22. 8. 2018 k bodu „Souhlas vlastníka s návrhy pozemkových úprav“
v části I. 2.;
II. schvaluje
1. návrh nových pozemků při pozemkové úpravě v k. ú. Pašovice, svěřených k hospodaření Správě
a údržbě silnic Jihočeského kraje, na LV č. 166 podle přílohy č. 1 návrhu č. 1363/RK/18 s překročením limitů
výměry o +60,0 % a ceny o +55,3 % ve prospěch kraje bez požadavku na doplacení ceny;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci části II. tohoto usnesení.
K bodu: Věcné břemeno v k. ú. Dačice - vodovodní přípojka
Usnesení č. 1313/2018/RK-52
Rada Jihočeského kraje
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I. schvaluje
zřízení věcného břemene na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na části
pozemku parcely KN č. 274/1 v rozsahu dle geometrického plánu č. 2812-8210/2017 v k. ú. Dačice,
ve vlastnictví Jihočeského kraje, spočívající v právu uložení vodovodní přípojky a dále v právu přístupu
a příjezdu za účelem provozování, údržby a oprav ve prospěch ******, za jednorázovou úhradu 500 Kč bez
DPH dle návrhu smlouvy č. SVB/OHMS/141/18 v příloze č. 5 návrhu č. 1346/RK/18;
II. pověřuje
JUDr. Milana Kučeru, Ph.D., ředitele krajského úřadu, kontrolou dodržování podmínek smlouvy o zřízení
věcného břemene dle části I. tohoto usnesení a projednáním přenesení práv a povinností z tohoto věcného
břemene na nájemce.
K bodu: Individuální dotace v rámci záštit členů Rady Jihočeského kraje
Usnesení č. 1314/2018/RK-52
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
předložení žádostí o poskytnutí individuální dotace jednotlivých žadatelů dle přílohy návrhu č. 1322/RK/18;
II. schvaluje
poskytnutí individuální dotace a převod finančních prostředků na zřizovatelský odbor OŠMT a OSOV:
1. ve výši 10 000,- Kč příjemci: Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405/34,
392 01 Soběslav, IČO 72549572, na zajištění akce: „Soběslavská růže“,
2. ve výši 10 000,- Kč příjemci: Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405/34,
392 01 Soběslav, IČO 72549572, na zajištění akce: „Vánoční výstava“,
3. ve výši 3 000,- Kč příjemci: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec, Česká 1175, 377 01 Jindřichův
Hradec, IČO 75011191, na zajištění akce: „Publikace - 3 roky Naplno“,
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části
II. usnesení.
K bodu: Návrh programu zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 16. 11. 2018
Usnesení č. 1315/2018/RK-52
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
návrh programu zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 16. 11. 2018.

Mgr. Ivana Stráská
Hejtmanka Jihočeského kraje

…………………………………
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