RADA JIHOČESKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
Příloha zápisu

Výpis usnesení z 54. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne 22. 11. 2018
Program:
1. Rozpočtové změny 20/18
Usnesení 1321/2018/RK-54
2. Návrh - Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2019
Usnesení 1322/2018/RK-54
3. Návrh - Střednědobý výhled rozpočtu Jihočeského kraje na období let 2020 a 2021
Usnesení 1323/2018/RK-54
4. Žádost Svazku obcí regionu Písecko o odklad splátek dluhu dle uzavřené dohody
Usnesení 1324/2018/RK-54
5. Souhlas vlastníka s návrhem pozemkových úprav v k. ú. Smědeč
Usnesení 1325/2018/RK-54
6. Návrh - Rozpočet příspěvkové organizace JCCR na rok 2019
Usnesení 1326/2018/RK-54
7. Návrh - Střednědobý výhled rozpočtu JCCR na období let 2020 - 2021
Usnesení 1327/2018/RK-54
8. Návrh – Rozpočty příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem na rok 2019 v oblasti
zdravotnictví
Usnesení 1328/2018/RK-54
9. Návrh – Střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem na
období let 2020 a 2021 v oblasti zdravotnictví
Usnesení 1329/2018/RK-54
10. Zrušení usnesení č. 1090/2018/RK-49 ze dne 20. 9. 2018 k bodu Dotace na realizaci soutěže PRESTA
JčK a Dotace na realizaci soutěže PRESTA JčK
Usnesení 1330/2018/RK-54
11. „Oprava komunikací SFDI 2018 - okres Český Krumlov“ - vícepráce a méněpráce - dodatek č. 1
Usnesení 1331/2018/RK-54
12. „Oprava komunikací SFDI 2018 - okres Prachatice“ - vícepráce a méněpráce - dodatek č. 1
Usnesení 1332/2018/RK-54
13. Oprava komunikací SFDI 2018 - okres Tábor - administrativní úprava - dodatek č. 3
Usnesení 1333/2018/RK-54
14. Oprava komunikací SFDI 2018 – okres Jindřichův Hradec – vícepráce a méněpráce - dodatek smlouvy
č.1
Usnesení 1334/2018/RK-54
15. Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Fotovoltaické zdroje v areálu DOZP Osek“ - zrušení
zadávacího řízení
Usnesení 1335/2018/RK-54
16. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Implementace soustavy Natura 2000 v Jihočeském kraji – II.
etapa – geodetické práce“
Usnesení 1336/2018/RK-54
17. Zadávací řízení - veřejná zakázka „Rekonstrukce sociálních zařízení - Domov mládeže při SOŠ SE
Velešín - II. etapa“
Usnesení 1337/2018/RK-54
18. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Rekonstrukce elektroinstalace na DM Skuherského“ (SŠ
polytechnická, České Budějovice)
Usnesení 1338/2018/RK-54
19. Dodatek č. 2 Smlouvy o technické a systémové podpoře
Usnesení 1339/2018/RK-54
20. Dotační program Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského
kraje, 1. výzva pro rok 2018 – výběr projektů
Usnesení 1340/2018/RK-54
21. Návrh - Rozpočty příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem na rok 2019 v oblasti kultury
Usnesení 1341/2018/RK-54
1
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22. Návrh - Střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem na období
let 2020 a 2021 v oblasti kultury
Usnesení 1342/2018/RK-54
23. Návrh - Rozpočty příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem na rok 2019 v oblasti školství
Usnesení 1343/2018/RK-54
24. Návrh - Střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem na
období let 2020 a 2021 v oblasti školství
Usnesení 1344/2018/RK-54
25. Příspěvky z Fondu rozvoje školství
Usnesení 1345/2018/RK-54
26. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic
Usnesení 1346/2018/RK-54
27. Návrh - Rozpočty příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem na rok 2019 v sociální oblasti
Usnesení 1347/2018/RK-54
28. Návrhy střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových organizací na období let 2020 a 2021 v oblasti
sociální
Usnesení 1348/2018/RK-54
29. Plán reprodukce majetku Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na rok 2018 - silnice, mosty aktualizace č. 3
Usnesení 1349/2018/RK-54
30. Plán reprodukce majetku Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na rok 2018 – stroje a stavby aktualizace č. 3
Usnesení 1350/2018/RK-54
31. Plán reprodukce majetku Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na rok 2019 - silnice, mosty
Usnesení 1351/2018/RK-54
32. Plán reprodukce majetku Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na rok 2019 – stroje a stavby
Usnesení 1352/2018/RK-54
33. Prodej nadbytečných zásob obalované drtě u Správy a údržby silnic Jihočeského kraje
Usnesení 1353/2018/RK-54
34. Návrh - rozpočet Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na rok 2019
Usnesení 1354/2018/RK-54
35. Návrh - střednědobý výhled rozpočtu Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na období let 2020 a 2021
Usnesení 1355/2018/RK-54
36. Dodatek č. 10 ke Smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě s dopravcem
JHMD, a.s.
Usnesení 1356/2018/RK-54
37. Dodatky smluv o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosti Jihočeského kraje
platné od 01. 11. 2018
Usnesení 1357/2018/RK-54
38. Žádost o poskytnutí individuální dotace
Usnesení 1358/2018/RK-54
39. Individuální dotace – žádost Města Strmilov
Usnesení 1359/2018/RK-54
40. Memorandum o společné spolupráci při přípravě a výstavbě D3 a D4
Usnesení 1360/2018/RK-54
41. Individuální dotace v rámci záštit členů Rady Jihočeského kraje
Usnesení 1361/2018/RK-54
*****
K bodu: Rozpočtové změny 20/18
Usnesení č. 1321/2018/RK-54
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
rozpočtová opatření č. 363/R – 386/R;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení rozpočtových opatření
č. 363/R - 386/R.
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K bodu: Návrh - Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2019
Usnesení č. 1322/2018/RK-54
Rada Jihočeského kraje
I. souhlasí
s návrhem Rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2019 podle příloh návrhu č. 1383/RK/18;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2019 s usnesením ve znění:
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
1. schvaluje podle závazné části přílohy č. 1 návrhu č. 382/ZK/18
a) rozpočet Jihočeského kraje na rok 2019 s celkovými příjmy 17 943 735 900 Kč, celkovými výdaji
18 432 792 600 Kč a schodkem 489 056 700 Kč,
b) financování schodku zapojením finančních prostředků z minulých let ve výši 489 056 700 Kč, z toho
zapojení části zůstatku Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje ve výši 346 918 570 Kč,
c) závazné finanční vztahy ke zřizovaným příspěvkovým organizacím ve výši 3 176 439 290,00 Kč,
2. ukládá Mgr. Jaromíru Novákovi, náměstkovi hejtmanky, doplnit do Přílohy č. 1 schváleného rozpočtu
Jihočeského kraje na rok 2019 údaje o závazných finančních vztazích státního rozpočtu k obcím v rámci
souhrnného dotačního vztahu neprodleně po jejich oznámení Ministerstvem financí ČR,
3. zmocňuje orgány kraje k provádění změn rozpočtu v roce 2019 podle přílohy č. 2 návrhu č. 382/ZK/18;
III. ukládá
1. Ing. Ladislavu Staňkovi, vedoucímu OEKO, dopracovat konečné znění návrhu Rozpočtu Jihočeského
kraje na rok 2019,
2. Mgr. Jaromíru Novákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh Rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2019
zastupitelstvu kraje na jednání dne 13. 12. 2018.
K bodu: Návrh - Střednědobý výhled rozpočtu Jihočeského kraje na období let 2020 a 2021
Usnesení č. 1323/2018/RK-54
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit Střednědobý výhled rozpočtu Jihočeského kraje (SVR) na období let 2020 a 2021 podle přílohy
č. 1 návrhu č. 1384/RK/18,
2. zrušit dnem schválení SVR na období let 2020 a 2021 platnost části stávajícího výhledu rozpočtu
na období let 2019 a 2020;
II. ukládá
1. Ing. Ladislavu Staňkovi, vedoucímu OEKO, dopracovat konečné znění návrhu SVR na období let 2020 a
2021,
2. Mgr. Jaromíru Novákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh SVR na období let 2020 a 2021
zastupitelstvu kraje na jednání dne 13. 12. 2018.
K bodu: Žádost Svazku obcí regionu Písecko o odklad splátek dluhu dle uzavřené dohody
Usnesení č. 1324/2018/RK-54
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. žádost Svazku obcí regionu Písecko ze dne 2. 10. 2018 o zpětvzetí předchozí žádosti ze dne 17. 5. 2018
o prominutí zbylé části dluhu vůči Jihočeskému kraji a o prodloužení doby splácení dluhu dle přílohy č. 1
návrhu č. 1389/RK/18,
2. žádost Svazku obcí regionu Písecko ze dne 15. 10. 2018 o prodloužení doby splácení zůstatku dluhu
z nesplacené části vratky dotace při realizaci projektu „Orlicko čistější“ ve výši 244 068 Kč, a to
o 9 měsíců dle přílohy č. 2 návrhu č. 1389/RK/18;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. vyhovět žádosti o prodloužení doby splácení zůstatku dluhu odložením následných splátek o 9 měsíců,
2. schválit návrh Dodatku č. 2 „Dohody o uznání dluhu a splátkovém kalendáři“ dle přílohy č. 3 návrhu
č. 1389/RK/18,
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3. uložit JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné
k realizaci části II. bod 2 usnesení;
III. ukládá
Mgr. Jaromíru Novákovi, náměstkovi hejtmanky kraje, předložit tento návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 13. 12. 2018.
K bodu: Souhlas vlastníka s návrhem pozemkových úprav v k. ú. Smědeč
Usnesení č. 1325/2018/RK-54
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
návrh nových pozemků při pozemkové úpravě v k. ú. Smědeč, svěřených k hospodaření Správě a údržbě
silnic Jihočeského kraje, na LV č. 74 podle přílohy č. 1 návrhu č. 1459/RK/18 s překročením limitů výměry
o +32,86 % a ceny o +30,62 % ve prospěch kraje bez požadavku na doplacení ceny;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci části I. tohoto usnesení.
K bodu: Návrh - Rozpočet příspěvkové organizace JCCR na rok 2019
Usnesení č. 1326/2018/RK-54
Rada Jihočeského kraje
I. souhlasí
s návrhem rozpočtu příspěvkové organizace Jihočeská centrála cestovního ruchu zřízené Jihočeským
krajem, IČO 72053127, na rok 2019 dle přílohy č. 1, návrhu č. 1431/RK/18;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit zveřejnění návrhu rozpočtu příspěvkové
organizace JCCR p. o. na rok 2019 na elektronické úřední desce Jihočeského kraje nejméně 15 dnů přede
dnem zahájení jeho projednávání radou kraje, zajistit dopracování konečného znění a jeho předložení radě
kraje k projednání.
T: 20. 12. 2018
K bodu: Návrh - Střednědobý výhled rozpočtu JCCR na období let 2020 - 2021
Usnesení č. 1327/2018/RK-54
Rada Jihočeského kraje
I. souhlasí
s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace Jihočeská centrála cestovního ruchu,
IČO 72053127 na období let 2020 a 2021 v oblasti cestovního ruchu u jedné příspěvkové organizace,
zřízené Jihočeským krajem dle přílohy návrhu č. 1432/RK/18;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit zveřejnění návrhu střednědobého výhledu
rozpočtu JCCR příspěvkové organizace na období let 2020 a 2021 na elektronické úřední desce
Jihočeského kraje nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jejich projednávání radou kraje, zajistit dopracování
konečného znění a jeho předložení radě kraje k projednání.
T: 20. 12. 2018
K bodu: Návrh – Rozpočty příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem na rok 2019 v oblasti
zdravotnictví
Usnesení č. 1328/2018/RK-54
Rada Jihočeského kraje
I. souhlasí
s návrhy rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2019 zřízených Jihočeským krajem v oblasti
zdravotnictví u Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, IČO 48199931 a Psychiatrické léčebny
Lnáře, IČO 00668168, dle přílohy návrhu č. 1461/RK/18;
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II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit zveřejnění návrhů rozpočtů příspěvkových
organizací na rok 2019 na elektronické úřední desce Jihočeského kraje nejméně 15 dnů přede dnem
zahájení jejich projednávání radou kraje, zajistit dopracování konečného znění a jeho předložení radě kraje
k projednání.
T: 20. 12. 2018
K bodu: Návrh – Střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem na
období let 2020 a 2021 v oblasti zdravotnictví
Usnesení č. 1329/2018/RK-54
Rada Jihočeského kraje
I. souhlasí
s návrhy střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových organizací na období let 2020 a 2021 zřízených
Jihočeským krajem v oblasti zdravotnictví u Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje,
IČO 48199931 a Psychiatrické léčebny Lnáře, IČO 00668168, dle přílohy návrhu č. 1462/RK/18;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit zveřejnění návrhů střednědobých výhledů
rozpočtů příspěvkových organizací na období let 2020 a 2021 na elektronické úřední desce Jihočeského
kraje nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jejich projednávání radou kraje, zajistit dopracování konečného
znění a jeho předložení radě kraje k projednání.
T: 20. 12. 2018
K bodu: Zrušení usnesení č. 1090/2018/RK-49 ze dne 20. 9. 2018 k bodu Dotace na realizaci soutěže
PRESTA JčK a Dotace na realizaci soutěže PRESTA JčK
Usnesení č. 1330/2018/RK-54
Rada Jihočeského kraje
I. ruší
usnesení č. 1090/2018/RK-49 ze dne 20. 9. 2018 k bodu Dotace na realizaci soutěže PRESTA JčK;
II. souhlasí
s poskytnutím dotace na realizaci soutěže PRESTA JIŽNÍ ČECHY 2016 - 2018 v celkové výši 170 000,- Kč,
kterou zajišťuje oblastní pobočka Českého svazu stavebních inženýrů České Budějovice, se sídlem
Staroměstská 1504/1, IČ 00477231;
III. schvaluje
smlouvu o poskytnutí dotace na realizaci soutěže PRESTA JIŽNÍ ČECHY v celkové výši 170 000,- Kč dle
přílohy č. 1 návrhu č. 1414/RK/18;
IV. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi Ph.D., řediteli Krajského úřadu, zajistit předložení smlouvy na poskytnutí dotace na
realizaci soutěže PRESTA JIŽNÍ ČECHY hejtmance kraje k podpisu.

K bodu: „Oprava komunikací SFDI 2018 - okres Český Krumlov“ - vícepráce a méněpráce - dodatek č. 1
Usnesení č. 1331/2018/RK-54
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vícepráce a méněpráce na akci „Oprava komunikací SFDI 2018 – okres Český Krumlov“ 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. 1485/RK/18;
II. schvaluje
1. změnový list č. 1 dle důvodové zprávy a příloh č. 1 – 2 k návrhu č. 1485/RK/18,
2. uzavření dodatku č. 1 příslušné smlouvy o dílo uzavřené mezi Jihočeským krajem a zhotovitelem stavby
firmou Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, IČO 26271303, ve znění podle přílohy č. 2
k návrhu č. 1485/RK/18;
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III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č. 1 smlouvy s firmou
Skanska a.s. dle bodu II. tohoto usnesení hejtmance kraje k podpisu.
T: 26. 11. 2018
K bodu: „Oprava komunikací SFDI 2018 - okres Prachatice“ - vícepráce a méněpráce - dodatek č. 1
Usnesení č. 1332/2018/RK-54
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vícepráce a méněpráce na akci „Oprava komunikací SFDI 2018 – okres Prachatice“ uvedené ve změnovém
listu č. 1, včetně návrhu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo dle důvodové zprávy a příloh č. 1 – 3 návrhu č.
1489/RK/18;
II. schvaluje
1. změnový list č. 1 dle důvodové zprávy a příloh č. 1 – 3 k návrhu č. 1489/RK/18,
2. uzavření dodatku č. 1 příslušné smlouvy o dílo uzavřené mezi Jihočeským krajem a zhotovitelem stavby
firmou STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO 60838744, ve znění podle přílohy č. 3
k návrhu č. 1489/RK/18;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č. 1 smlouvy s firmou
STRABAG a.s. dle bodu II. tohoto usnesení hejtmance kraje k podpisu.
T: 26. 11. 2018
K bodu: Oprava komunikací SFDI 2018 - okres Tábor - administrativní úprava - dodatek č. 3
Usnesení č. 1333/2018/RK-54
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
úpravu položky č. 2 na akci „Oprava komunikací SFDI 2018 – okres Tábor“ uvedenou ve změnovém listu č.
2 včetně návrhu dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo dle důvodové zprávy a příloh návrhu 1506/RK/18;
II. schvaluje
1. úpravu změnového listu č. 2 v položce č. 2 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 návrhu 1506/RK/18,
2. uzavření dodatku č. 3 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. 2 návrhu 1506/RK/18;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č. 3 smlouvy s firmou
PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČO 43005560 hejtmance kraje k podpisu.
T: 30. 11. 2018
K bodu: Oprava komunikací SFDI 2018 – okres Jindřichův Hradec – vícepráce a méněpráce - dodatek
smlouvy č.1
Usnesení č. 1334/2018/RK-54
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vícepráce a méněpráce na akci Oprava komunikací SFDI 2018 – okres Jindřichův Hradec 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. 1517/RK/18;
II. schvaluje
1. změnový list č. 1 dle důvodové zprávy a jejich příloh č. 1517/RK/18,
2. uzavření dodatku č. 1 příslušné smlouvy uzavřené mezi JK a firmou COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9,190 00
Praha 9, IČO 26177005 ve znění přílohy č. 2 návrhu 1517/RK/18;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č. 1 smlouvy s firmou
COLAS CZ, a.s., hejtmance kraje k podpisu.
T: 15. 12. 2018
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K bodu: Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Fotovoltaické zdroje v areálu DOZP Osek“ - zrušení
zadávacího řízení
Usnesení č. 1335/2018/RK-54
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. protokol o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek uvedený v příloze č. 1 k návrhu č.
1436/RK/18 na plnění veřejné zakázky s názvem „Fotovoltaické zdroje v areálu DOZP Osek“ konané v
režimu veřejné zakázky malého rozsahu za podmínek dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
2. stanovisko Mgr. Jana Hájka, ředitele Domova pro osoby se zdravotním postižením Osek, IČO 70871795
uvedené v příloze č. 2 k návrhu č. 1436/RK/18ke zrušení zadávacího řízení;
II. schvaluje
zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku „Fotovoltaické zdroje v areálu DOZP Osek“ bez udání
důvodu dle ustanovení Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku;
III. ukládá
Mgr. Janu Hájkovi, řediteli Domova pro osoby se zdravotním postižením Osek, IČO 70871795, zajistit
všechny potřebné úkony související se zrušením zadávacího řízení veřejné zakázky „Fotovoltaické zdroje v
areálu DOZP Osek“.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Implementace soustavy Natura 2000 v Jihočeském kraji
– II. etapa – geodetické práce“
Usnesení č. 1336/2018/RK-54
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání obálek s nabídkami, zprávu o hodnocení nabídek, protokol o posouzení splnění
podmínek účasti v zadávacím řízení a smlouvu o dílo uvedené v přílohách č. 1 - 4 k návrhu č. 1454/RK/18
na plnění veřejné zakázky s názvem „Implementace soustavy Natura 2 000 v Jihočeském kraji – II. etapa –
geodetické práce“ konané v režimu otevřeného nadlimitního řízení za podmínek dle § 56 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
1. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Implementace soustavy Natura 2000 v Jihočeském kraji –
II. etapa – geodetické práce“:
název společnosti: GEOVIA s.r.o.
se sídlem: Židovice č. p. 128, 41183 Hrobce
IČO: 27276554
za cenu nejvýše přípustnou 3 936 323,00 Kč bez DPH, 4 762 951,00 Kč vč. DPH a s počtem realizovaných
služeb (zkušenosti vedoucího geodeta a jeho zástupce) 6;
2. uzavření smlouvy o dílo ve znění dle přílohy č. 4 k návrhu č. 1454/RK/18;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
1. zabezpečit všechny potřebné úkony k zadání veřejné zakázky „Implementace soustavy Natura 2 000 v
Jihočeském kraji – II. etapa – geodetické práce“,
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.
K bodu: Zadávací řízení - veřejná zakázka „Rekonstrukce sociálních zařízení - Domov mládeže při SOŠ SE
Velešín - II. etapa“
Usnesení č. 1337/2018/RK-54
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídek, základních údajů zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu
č. 1444/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 „Rekonstrukce sociálních zařízení – Domov mládeže při SOŠ SE Velešín – II. etapa“;
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III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Střední odborné škole strojní a elektrotechnické, Velešín, U Hřiště 527, IČO 00583855,
jakožto zadavateli, jmenovat komisi na výběr dodavatele „Rekonstrukce sociálních zařízení – Domov
mládeže při SOŠ SE Velešín – II. etapa“ pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 3 k návrhu č.
1444/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, 1. náměstek hejtmanky
3) Ing. Bc. Milan Timko, ředitel školy
Petr Hastík, vedoucí učitel pro odborný výcvik
4) Ing. Lenka Šípková, zástupkyně ředitele
Bc. Jana Kukačková, ekonom školy
5) Ing. Vladimír Filip, oddělení školství OŠMT KÚ
PaedDr. Jiří Moravec, vedoucí oddělení školství OŠMT KÚ
6) Ing. Vladimír Hruška, oddělení realizace veřejných zakázek OVZI KÚ
Ing. Pavel Bürger, oddělení realizace veřejných zakázek OVZI KÚ,
2. Ing. Bc. Milanu Timkovi, řediteli Střední odborné školy strojní a elektrotechnické, Velešín, U Hřiště 527,
zajistit provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.
K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Rekonstrukce elektroinstalace na DM Skuherského“ (SŠ
polytechnická, České Budějovice)
Usnesení č. 1338/2018/RK-54
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídky podle návrhu č. 1450/RK/18 a jeho přílohy 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
elektroinstalace na DM Skuherského“,
2. seznam navržených dodavatelů k obeslání výzvou k podání nabídky uvedený v příloze č. 2 k návrhu
č. 1450/RK/18;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Střední škole polytechnické, České Budějovice, Nerudova 59, IČO 00582336, jakožto
zadavateli, jmenovat komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na výběr dodavatele
„Rekonstrukce elektroinstalace na DM Skuherského“ v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
2) Ing. Luboš Kubát, ředitel SŠP České Budějovice
Mgr. Tomáš Bach, vedoucí vychovatel domova mládeže
3) Ing. Helena Krajčovičová, zástupce ředitele pro technicko-ekonomický úsek SŠP Č. Budějovice
Ing. Lukáš Máče, zástupce ředitele pro odborný výcvik SŠP České Budějovice
4) Ing. Vladimír Filip, oddělení školství OŠMT KÚ
PaedDr. Jiří Moravec, vedoucí oddělení školství OŠMT KÚ
5) Ing. Kateřina Cundová, oddělení realizace veřejných zakázek OVZI KÚ
Ing. Vladimír Hruška, oddělení realizace veřejných zakázek OVZI KÚ,
2. Ing. Luboši Kubátovi, řediteli Střední školy polytechnické, České Budějovice, Nerudova 59, zajistit
provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.
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K bodu: Dodatek č. 2 Smlouvy o technické a systémové podpoře
Usnesení č. 1339/2018/RK-54
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
informaci o Smlouvě o technické a systémové podpoře SON/OINF/032/15 dle důvodové zprávy návrhu
č. 1416/RK/18;
II. schvaluje
dodatek č. 2 ke Smlouvě o technické a systémové podpoře SON/OINF/032/15 dle přílohy č.1 návrhu
č.1416/RK/18;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci tohoto usnesení.
K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí
Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2018 – výběr projektů
Usnesení č. 1340/2018/RK-54
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2018, dle přílohy
č. 1 návrhu č. 1390/RK/18;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. navýšení alokace dotačního programu o 207 070 Kč z nevyčerpaných finančních prostředků Dotačního
programu Jihočeského kraje Podpora žáků a studentů Jihočeského kraje, výzva pro školní rok 2017/2018,
2. poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací
dokumentace obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2018, v celkové výši 1 207 070 Kč dle přílohy
č. 2 návrhu č. 1390/RK/18 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 13. 12. 2018
K bodu: Návrh - Rozpočty příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem na rok 2019 v oblasti
kultury
Usnesení č. 1341/2018/RK-54
Rada Jihočeského kraje
I. souhlasí
s návrhy rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2019 v oblasti kultury u 12 příspěvkových organizací,
zřízených Jihočeským krajem dle přílohy č. 1 - 12 návrhu č. 1433/RK/18;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit zveřejnění návrhů rozpočtů příspěvkových
organizací na rok 2019 na elektronické úřední desce Jihočeského kraje nejméně 15 dnů přede dnem
zahájení jejich projednávání radou kraje, zajistit dopracování konečného znění a jeho předložení radě kraje
k projednání.
T: 20. 12. 2018
K bodu: Návrh - Střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem na
období let 2020 a 2021 v oblasti kultury
Usnesení č. 1342/2018/RK-54
Rada Jihočeského kraje
I. souhlasí
s návrhy střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových organizací na období let 2020 a 2021 v oblasti
kultury u 12 příspěvkových organizací, zřízených Jihočeským krajem dle přílohy č. 1 – 12
návrhu č. 1434/RK/18;
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II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit zveřejnění návrhů střednědobých výhledů
rozpočtů příspěvkových organizací na období let 2020 a 2021 na elektronické úřední desce Jihočeského
kraje nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jejich projednávání radou kraje, zajistit dopracování konečného
znění a jeho předložení radě kraje k projednání.
T: 20. 12. 2018
K bodu: Návrh - Rozpočty příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem na rok 2019 v oblasti
školství
Usnesení č. 1343/2018/RK-54
Rada Jihočeského kraje
I. souhlasí
s návrhy rozpočtů na rok 2019 pro 125 příspěvkových organizací v oblasti školství, zřízených Jihočeským
krajem dle přílohy návrhu č.1446/RK/18;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit zveřejnění návrhů rozpočtů příspěvkových
organizací v oblasti školství na rok 2019 na elektronické úřední desce Jihočeského kraje nejméně 15 dnů
přede dnem zahájení jejich projednávání radou kraje, zajistit dopracování konečného znění a jeho
předložení radě kraje k projednání.
T: 20. 12. 2018
K bodu: Návrh - Střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem na
období let 2020 a 2021 v oblasti školství
Usnesení č. 1344/2018/RK-54
Rada Jihočeského kraje
I. souhlasí
s návrhy střednědobých výhledů rozpočtů na období let 2020 a 2021 pro 125 příspěvkových organizací
v oblasti školství, zřízených Jihočeským krajem dle přílohy návrhu č. 1447/RK/18;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit zveřejnění návrhů střednědobých výhledů
rozpočtů příspěvkových organizací v oblasti školství na rok 2020 a 2021 na elektronické úřední desce
Jihočeského kraje nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jejich projednávání radou kraje, zajistit dopracování
konečného znění a jeho předložení radě kraje k projednání.
T: 20. 12. 2018
K bodu: Příspěvky z Fondu rozvoje školství
Usnesení č. 1345/2018/RK-54
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
příspěvek z Fondu rozvoje školství jako změnu závazného finančního vztahu ke zřizované organizaci pro:
1. Střední školu obchodní a Vyšší odbornou školu, České Budějovice, Husova 9, IČO 00510874, ve výši
500 000 Kč,
2. Vyšší odbornou školu a Střední zemědělskou školu, Tábor, Náměstí T. G. Masaryka 788, IČO 60064781
ve výši 1 500 000 Kč,
3. Gymnázium, Strakonice, Máchova 174, IČO 60650443, ve výši 1 800 000 Kč,
4. Gymnázium, Týn nad Vltavou, Havlíčkova 13, IČO 60076062, ve výši 330 000 Kč,
5. Dům dětí a mládeže, České Budějovice, U Zimního stadionu, IČO 60077638, ve výši 333 500 Kč,
6. Krajské školní hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2, IČO 71294775, ve výši
1 506 779 Kč v souladu s důvodovou zprávou návrhu č.1430/RK/18.
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K bodu: Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic
Usnesení č. 1346/2018/RK-54
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic pro Vyšší odbornou školu, Střední školu,
Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421, IČO 12907731, ve výši 700 000 Kč, v souladu
s důvodovou zprávou návrhu č. 1471/RK/18.
K bodu: Návrh - Rozpočty příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem na rok 2019 v sociální
oblasti
Usnesení č. 1347/2018/RK-54
Rada Jihočeského kraje
I. souhlasí
s návrhy rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2019 v oblasti sociální u 16 příspěvkových organizací
zřízených Jihočeským krajem dle přílohy č. 1 návrhu č. 1457/RK/18;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit zveřejnění návrhů rozpočtů příspěvkových
organizací na rok 2019 na elektronické úřední desce Jihočeského kraje nejméně 15 dnů přede dnem
zahájení jejich projednávání radou kraje, zajistit dopracování konečného znění a jeho předložení radě kraje
k projednání.
T: 20. 12. 2018
K bodu: Návrhy střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových organizací na období let 2020 a 2021 v
oblasti sociální
Usnesení č. 1348/2018/RK-54
Rada Jihočeského kraje
I. souhlasí
s návrhy střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových organizací na období let 2020 a 2021 v oblasti
sociální u 16 příspěvkových organizací, zřízených Jihočeským krajem dle přílohy č. 1 návrhu č. 1458/RK/18;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit zveřejnění návrhů střednědobých výhledů
rozpočtů příspěvkových organizací na období let 2020 a 2021 na elektronické úřední desce Jihočeského
kraje nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jejich projednávání radou kraje, zajistit dopracování konečného
znění a jeho předložení radě kraje k projednání.
T: 20. 12. 2018
K bodu: Plán reprodukce majetku Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na rok 2018 - silnice, mosty aktualizace č. 3
Usnesení č. 1349/2018/RK-54
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
návrh „Plánu reprodukce majetku Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na rok 2018 – silnice a mosty –
aktualizace č. 3“ uvedený v příloze návrhu č. 1476/RK/18;
II. ukládá
Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, realizovat „Plán reprodukce majetku
Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na rok 2018 – silnice a mosty - aktualizace č. 3“.
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K bodu: Plán reprodukce majetku Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na rok 2018 – stroje a stavby aktualizace č. 3
Usnesení č. 1350/2018/RK-54
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
návrh „Plánu reprodukce majetku Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na rok 2018 – stroje a stavby –
aktualizace č. 3“ uvedený v příloze č. 1 návrhu č. 1474/RK/18;
II. ukládá
Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, realizovat „Plán reprodukce majetku
Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na rok 2018 – stroje a stavby – aktualizace č. 3“.
K bodu: Plán reprodukce majetku Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na rok 2019 - silnice, mosty
Usnesení č. 1351/2018/RK-54
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
návrh „Plánu reprodukce majetku Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na rok 2019 –silnice a mosty“
uvedený v příloze návrhu č. 1477/RK/18;
II. ukládá
Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, realizovat „Plán reprodukce majetku
Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na rok 2019 – silnice a mosty“.
K bodu: Plán reprodukce majetku Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na rok 2019 – stroje a stavby
Usnesení č. 1352/2018/RK-54
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
návrh „Plánu reprodukce majetku Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na rok 2019 – stroje a stavby“
uvedený v příloze č. 1 návrhu č. 1478/RK/18;
II. ukládá
Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, realizovat „Plán reprodukce majetku
Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na rok 2019 – stroje a stavby“.
K bodu: Prodej nadbytečných zásob obalované drtě u Správy a údržby silnic Jihočeského kraje
Usnesení č. 1353/2018/RK-54
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
prodej nadbytečných zásob vyfrézované obalované drtě u Správy a údržby silnic Jihočeského kraje
v celkovém objemu do 350 tun Obci Zvěrotice 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: Návrh - rozpočet Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na rok 2019
Usnesení č. 1354/2018/RK-54
Rada Jihočeského kraje
I. souhlasí
s návrhem rozpočtu Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na rok 2019 dle přílohy návrhu č. 1467/RK/18;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit zveřejnění návrhu rozpočtu Správy a údržby
silnic Jihočeského kraje na rok 2019 na elektronické úřední desce Jihočeského kraje nejméně 15 dnů přede
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dnem zahájení jeho projednávání radou kraje, zajistit dopracování konečného znění a jeho předložení radě
kraje k projednání.
T: 20. 12. 2018
K bodu: Návrh - střednědobý výhled rozpočtu Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na období let 2020 a
2021
Usnesení č. 1355/2018/RK-54
Rada Jihočeského kraje
I. souhlasí
s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na období let 2020 a
2021 dle přílohy návrhu č. 1468/RK/18;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit zveřejnění návrhu střednědobého výhledu
rozpočtu Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na období let 2020 a 2021 na elektronické úřední desce
Jihočeského kraje nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání radou kraje, zajistit dopracování
konečného znění a jeho předložení radě kraje k projednání.
T: 20. 12. 2018
K bodu: Dodatek č. 10 ke Smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě s dopravcem
JHMD, a.s.
Usnesení č. 1356/2018/RK-54
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
znění Dodatku č. 10 ke Smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě s dopravcem
JHMD, a.s., tak jak je uvedeno v příloze č. 1 návrhu č 1463/RK/18;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi Ph.D., řediteli krajského úřadu, předložit k podpisu hejtmance kraje Dodatek č. 10 ke
Smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě s dopravcem JHMD, a.s. ve znění
podle části I. návrhu č. 1463/RK/18.
T: 30. 11. 2018
K bodu: Dodatky smluv o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosti Jihočeského
kraje platné od 01. 11. 2018
Usnesení č. 1357/2018/RK-54
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. dodatek č. 30 smlouvy č. 010/09/46/00/00 o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní
obslužnosti Jihočeského kraje linkovou osobní dopravou s dopravcem GW BUS a.s. uvedený v příloze č. 1
návrhu č. 1451/RK/18,
2. dodatek č. 40 smlouvy č. 010/09/50/00/00 o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní
obslužnosti Jihočeského kraje linkovou osobní dopravou s dopravcem ČSAD AUTOBUSY České Budějovice
a.s. uvedený v příloze č. 2 návrhu č. 1451/RK/18,
3. dodatek č. 25 smlouvy č. 010/09/51/00/00 o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní
obslužnosti Jihočeského kraje linkovou osobní dopravou s dopravcem ČSAD AUTOBUSY České Budějovice
a.s. (právní nástupce společnosti DOPRAVA ZÁRUBA M&K s.r.o.) uvedený v příloze č. 3 návrhu č.
1451/RK/18,
4. dodatek č. 26 smlouvy č. 010/09/47/00/00 o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní
obslužnosti Jihočeského kraje linkovou osobní dopravou s dopravcem COMETT PLUS, spol. s r.o. uvedený
v příloze č. 4 návrhu č. 1451/RK/18,
5. dodatek č. 16 smlouvy č. 010/09/044/00/00 o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě s
dopravcem Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. uvedený v příloze č. 5 návrhu č. 1451/RK/18;
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II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi Ph.D., řediteli krajského úřadu, předložit hejtmance kraje k podpisu dodatky smluv o
závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti Jihočeského kraje ve znění podle části I. tohoto
návrhu.
T: 30. 11. 2018
K bodu: Žádost o poskytnutí individuální dotace
Usnesení č. 1358/2018/RK-54
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádost subjektu LIPENSKO s.r.o., sídlo Lipno nad Vltavou 307, 382 78 Lipno nad Vltavou, IČO 28136420, o
poskytnutí individuální dotace z rozpočtových prostředků Jihočeského kraje uvedenou v příloze návrhu č.
1449/RK/18;
II. neschvaluje
poskytnutí individuální dotace z rozpočtových prostředků Jihočeského kraje ve výši 195 000,- Kč na podporu
akce „Skibus Lipno 2018-2019“ pro subjekt LIPENSKO s.r.o., sídlo Lipno nad Vltavou 307, 382 78 Lipno nad
Vltavou, IČO 28136420;
III. ukládá
Ing. Jiřímu Klásovi, vedoucímu odboru dopravy a silničního hospodářství, informovat subjekt LIPENSKO
s.r.o., sídlo Lipno nad Vltavou 307, 382 78 Lipno nad Vltavou, IČO 28136420, o neschválení poskytnutí
individuální dotace z rozpočtových prostředků Jihočeského kraje podle části II. usnesení.
T: 30. 11. 2018
K bodu: Individuální dotace – žádost Města Strmilov
Usnesení č. 1359/2018/RK-54
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádost Města Strmilov o poskytnutí individuální dotace z rozpočtových prostředků Jihočeského kraje na
zajištění akce „SO 13 – Komunikace po rozšíření kanalizace ve Strmilově“ uvedenou v příloze návrhu č.
1469/RK/18;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje neschválit poskytnutí investiční dotace Městu Strmilov, IČO 00247511, ve výši
5 000 000,- Kč na částečnou úhradu zajištění akce „SO 13 – Komunikace po rozšíření kanalizace ve
Strmilově“;
III. ukládá
Bc. Jiřímu Švecovi, členu rady kraje, předložit žádost Města Strmilov o poskytnutí individuální dotace
z rozpočtových prostředků Jihočeského kraje na zajištění akce „SO 13 – Komunikace po rozšíření
kanalizace ve Strmilově“ uvedenou v příloze návrhu č. 1469/RK/18 k projednání zastupitelstvu kraje.
T: 13. 12. 2018
K bodu: Memorandum o společné spolupráci při přípravě a výstavbě D3 a D4
Usnesení č. 1360/2018/RK-54
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
Memorandum o společné spolupráci při přípravě a výstavbě dálnice D3, D4 a stavbách souvisejících s D3 a
D4 ve znění dle přílohy návrhu č. 1501/RK/18;
II. ukládá
Bc. Jiřímu Švecovi, členu rady kraje, předložit návrh uvedený v části I. usnesení zastupiteůstvu kraje
k projednání.
T: 13. 12. 2018
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K bodu: Individuální dotace v rámci záštit členů Rady Jihočeského kraje
Usnesení č. 1361/2018/RK-54
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
předložení žádostí o poskytnutí individuální dotace jednotlivých žadatelů dle přílohy návrhu č. 1400/RK/18;
II. schvaluje
1. poskytnutí individuální dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle schváleného
vzoru:
a) ve výši 10 000,- Kč příjemci: Nemocnice Český Krumlov, a.s., Nemocniční 429, Horní Brána, 381 01
Český Krumlov, IČO 26095149, na zajištění akce: „7. ročník odborné konference - Krumlovská medicína fórum 2018“,
b) ve výši 8 000,- Kč příjemci: Výstaviště České Budějovice a.s., Husova tř. 523/30, 370 05 České
Budějovice, IČO 60827475, na zajištění akce: „Vzdělání a řemeslo 2018“,
c) ve výši 8 000,- Kč příjemci: Kamba, z.ú., Bydlinského 2964, 390 02 Tábor, IČO 04698550, na zajištění
akce: „Kamba Student, České Budějovice“,
d) ve výši 10 000,- Kč příjemci: Mařížský park, z.s., Petra Bezruče 323, 378 81 Slavonice, IČO 22750592,
na zajištění akce: „Pražská zvonkohra a Gildas Delaporte ve Slavonicích“,
e) ve výši 5 000,- Kč příjemci: Jihočeský klub maratonců z.s., Trocnovská 47/31, 370 04 České Budějovice,
IČO 22857451, na zajištění akce: „Běžecký kros okolo Soukeníku“,
f) ve výši 5 000,- Kč příjemci: TJ Lokomotiva z.s., U Stadionu 195, 378 10 České Velenice, IČO 13502859,
na zajištění akce: „Královský turnaj ve stolním tenisu“,
g) ve výši 5 000,- Kč příjemci: TJ Lokomotiva z.s., U Stadionu 195, 378 10 České Velenice, IČO 13502859,
na zajištění akce: „Vánoční turnaj pro děti ve stolním tenisu“,
2. poskytnutí individuální dotace a převod finančních prostředků na zřizovatelský odbor OŠMT a OSOV:
a) ve výši 5 000,- Kč příjemci: Střední zemědělská škola, Písek, Čelakovského 200, 397 01 Písek,
IČO 60869054, na zajištění akce: „Vznik ČR a její následný historický vývoj“,
b) ve výši 3 000,- Kč příjemci: Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek, Osek 1, 386 01
Strakonice, IČO 70871795, na zajištění akce: „II. ročník Adventního koncertu“;
III. neschvaluje
poskytnutí individuální dotace žadateli: Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s., Husova tř.
1846/9, 370 01 České Budějovice, IČO 26091089, na zajištění akce: „Týden vzdělávání dospělých
v Jihočeském kraji 2018“ v požadované výši 10 000,- Kč;
IV. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části
II. a III. usnesení.

Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka kraje

.....................................................
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