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 55. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne 29. 11. 2018
Program:
1. Rozhodnutí jediného společníka – Rozpočet společnosti JIKORD s.r.o. na rok 2019
Přerušeno
2. Úprava závazkových vztahů se společností JIKORD s.r.o.
Přerušeno
3. Dodatek č. 19 smlouvy č. 010/09/043/00/00 o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě
s dopravcem České dráhy, a.s.
Usnesení 1362/2018/RK-55
4. Smlouva o zajištění dopravní obslužnosti území Jihočeského kraje a Kraje Vysočina veřejnou linkovou
dopravou v souvislosti se zadávacím řízením Kraje Vysočina na výběr autobusových dopravců pro
mezikrajské linky
Usnesení 1363/2018/RK-55
5. Veřejnoprávní smlouva o spolupráci a podmínkách úhrady finančního příspěvku při vzájemném zajištění
dopravní obslužnosti mezi Jihočeským krajem a Plzeňským krajem
Usnesení 1364/2018/RK-55
6. Úprava závazkových vztahů se společností Jihočeské letiště České Budějovice a.s.
Usnesení 1365/2018/RK-55
7. Majetkoprávní vypořádání nemovitostí
Usnesení 1366/2018/RK-55
8. Záměr majetkoprávního vypořádání nemovitostí
Usnesení 1367/2018/RK-55
9. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje
Usnesení 1368/2018/RK-55
10. Návrh opětovné volby přísedících krajského soudu
Usnesení 1369/2018/RK-55
11. Návrh výše odměn neuvolněných členů zastupitelstva kraje od 1. 1. 2019
Usnesení 1370/2018/RK-55
12. Metodický pokyn MP/97/KHEJ - příručka pro publicitu v rámci dotací Jihočeského kraje
Usnesení 1371/2018/RK-55
13. Personální záležitosti JCCR p.o. - odměna ředitele za II. pololetí 2018
Usnesení 1372/2018/RK-55
14. Rozhodnutí jediného akcionáře - Personální změna v dozorčí radě obchodní společnosti Nemocnice
Tábor, a.s.
Usnesení 1373/2018/RK-55
15. Změna účelu užití části provozního příspěvku na rok 2018 Psychiatrické léčebny Lnáře
Usnesení 1374/2018/RK-55
16. Změny plánů reprodukce majetku a odpisových plánů na rok 2018 příspěvkových organizací zřízených v
oblasti zdravotnictví
Usnesení 1375/2018/RK-55
17. Dotace na údržbu a propagaci lyžařských běžeckých tras v Jihočeském kraji pro sezónu 2018/2019
Usnesení 1376/2018/RK-55
18. Hromadné garáže v areálu KÚ JčK - vícepráce
Usnesení 1377/2018/RK-55
19. Návrh dotace na režimní měření hladin podzemních vod a sledování jejich jakosti v Jihočeských pánvích
Usnesení 1378/2018/RK-55
20. Dotační program Jihočeského kraje Podpora sportu, 1. výzva pro rok 2019 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení 1379/2018/RK-55
21. Dotační program Jihočeského kraje Podpora oprav a rekonstrukcí místních komunikací, 1. výzva pro rok
2019 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení 1380/2018/RK-55
22. Dotační program Jihočeského kraje Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti vědy, mládeže a
sportu, 1. výzva pro rok 2019 - vyhlášení, hodnotící komise
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Usnesení 1381/2018/RK-55
23. Dotační program Jihočeského kraje Podpora práce s dětmi a mládeží (mimo oblast sportu), 1. výzva pro
rok 2019 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení 1382/2018/RK-55
24. Dotační program Jihočeského kraje Podpora kultury, 1. výzva pro rok 2019 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení 1383/2018/RK-55
25. Dotační program Jihočeské kraje Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, 1. výzva pro rok 2019 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení 1384/2018/RK-55
26. Dotační program Jihočeského kraje Podpora školství, 1. výzva pro rok 2019 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení 1385/2018/RK-55
27. Dotační program Jihočeského kraje Podpora prevence kriminality v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok
2019 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení 1386/2018/RK-55
28. Dotační program Jihočeského kraje Kulturní dědictví, 1. výzva pro rok 2019 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení 1387/2018/RK-55
29. Dotační program Jihočeského kraje Podpora paliativní péče v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2019 vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení 1388/2018/RK-55
30. Dotační program Jihočeského kraje Podpora muzeí a galerií, 1. výzva pro rok 2019 - vyhlášení, hodnotící
komise
Usnesení 1389/2018/RK-55
31. Dotační program Jihočeského kraje Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, 1. výzva
pro rok 2019 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení 1390/2018/RK-55
32. Dotační program Jihočeského kraje Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti kultury, 1. výzva
pro rok 2019 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení 1391/2018/RK-55
33. Dotační program Jihočeského kraje Podpora rodinné politiky Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2019,
hodnotící komise
Usnesení 1392/2018/RK-55
34. Dotační program Jihočeského kraje Podpora bezpříspěvkového dárcovství krve v Jihočeském kraji, 1.
výzva pro rok 2019 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení 1393/2018/RK-55
35. Dotační program Jihočeského kraje Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí
Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2019 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení 1394/2018/RK-55
36. Dotační program Jihočeského kraje Podpora a rozvoj protidrogové politiky Jihočeského kraje v roce
2019, 1. výzva pro rok 2019 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení 1395/2018/RK-55
37. Dotační program Jihočeského kraje Bílá stopa, 1. výzva pro rok 2019 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení 1396/2018/RK-55
38. Dotační program Jihočeského kraje Rozvoj venkova a krajiny, 1. výzva pro rok 2019 - vyhlášení,
hodnotící komise
Usnesení 1397/2018/RK-55
39. Dotační program Jihočeského kraje Podpora lyžařských výcvikových kurzů, 1. výzva pro rok 2019 vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení 1398/2018/RK-55
40. Dotační program Jihočeského kraje Podpora žáků a studentů Jihočeského kraje, výzva pro školní rok
2018/2019 - výběr žádostí
Usnesení 1399/2018/RK-55
41. Dotační program Jihočeského kraje Podpora nových oborů na vysokých školách v Jčk, 2. výzva pro rok
2018 - navýšení alokace
Usnesení 1400/2018/RK-55
42. Dotační program Jihočeského kraje Podpora technického vzdělávání, 1. výzva pro rok 2018 - výběr
projektů
Usnesení 1401/2018/RK-55
43. Žádosti o změnu realizace projektů v rámci dotačních programů Jihočeského kraje
Usnesení 1402/2018/RK-55
44. Aktualizace vzoru smlouvy o poskytnutí dotace
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Usnesení 1403/2018/RK-55
45. Dodatek ke zřizovací listině organizace Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
Usnesení 1404/2018/RK-55
46. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Oprava účelové komunikace Mnichovice“
Usnesení 1405/2018/RK-55
47. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Rekonstrukce stoupaček a koupelen pavilonu C Domova
mládeže VOŠ a SPŠ Volyně“
Usnesení 1406/2018/RK-55
48. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Centrum sociálních služeb Empatie – demolice a nová výstavba
bydlení Empatie III a víceúčelové dílny Pražská 88“
Usnesení 1407/2018/RK-55
49. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Most ev. č. 157-006 Houdkův most a most ev. č. 157-007 přes
náhon“
Usnesení 1408/2018/RK-55
50. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Most ev. č. 40624-1 Dačice“
Usnesení 1409/2018/RK-55
51. Zadávací řízení - veřejná zakázka „Most ev.č. 1354 - 1 přes říčku Smutná za Bechyní“
Usnesení 1410/2018/RK-55
52. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Most ev. č. 13510-3 před obcí u Ovčína“
Usnesení 1411/2018/RK-55
53. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Most ev. č. 1536 - 1 před obcí Stříbřec“
Usnesení 1412/2018/RK-55
54. Zadávací řízení - veřejná zakázka „Most ev.č. 122-011 přes Židovu strouhu“
Usnesení 1413/2018/RK-55
55. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Budova č. p. 115 – 2. etapa zhotovení gabiónů, zdi v zadní části
budovy + oprava fasády celé budovy + oprava zpevněných ploch před vstupní částí budovy“ (DD, ZŠ a
ŠJ Horní Planá)
Usnesení 1414/2018/RK-55
56. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Oprava střechy hlavní budovy SOŠZ a SOU Tavírna 342 v Českém
Krumlově“
Usnesení 1415/2018/RK-55
57. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti – objekt polesí Hůrka, Smrkovice“
(Krajské školní hospodářství, ČB)
Usnesení 1416/2018/RK-55
58. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti budov Gymnázia SOŠe Vimperk“ (Všeobecné a sportovní gymnázium, Vimperk, Pivovarská 69)
Usnesení 1417/2018/RK-55
59. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Modernizace odborných a specializovaných učeben SPŠ stavební
České Budějovice pro výuku technických předmětů, matematiky a cizích jazyků - část ICT a konektivita“
Usnesení 1418/2018/RK-55
60. „Rekonstrukce silnice III/15531 – průtah Roudné“ (okr. ČB) - dodatek č. 1
Usnesení 1419/2018/RK-55
61. Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního
vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II.“
Usnesení 1420/2018/RK-55
62. Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. SDO/OEZI/1073/16
Usnesení 1421/2018/RK-55
63. Realizace projektu „Přeshraniční partnerství v oblasti analýzy potravin a životního prostředí“ a jeho
předfinancování a kofinancování z rozpočtu kraje
Usnesení 1422/2018/RK-55
64. Rozpočet školství - pátá úprava rozpisu rozpočtu přímých výdajů 2018
Usnesení 1423/2018/RK-55
65. Žádosti o poskytnutí individuální dotace z oblasti školství, mládeže a sportu
Usnesení 1424/2018/RK-55
66. Změny v rejstříku škol a školských zařízení k 1. 9. 2019 - Praktická sestra
Usnesení 1425/2018/RK-55
67. Výsledek konkursního řízení - ZUŠ Vodňany
Usnesení 1426/2018/RK-55
68. Personální záležitosti školství - odměna pro ředitele školy
Usnesení 1427/2018/RK-55
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69. Personální záležitosti - odměny pro ředitele škol a školských zařízení
Usnesení 1428/2018/RK-55
70. Závěrečná zpráva o plnění Koncepce oddělení prevence a humanitních činností za rok 2017
Usnesení 1429/2018/RK-55
71. Jmenování Dotační komise Jihočeského kraje pro podporu poskytování sociálních služeb na rok 2019
Usnesení 1430/2018/RK-55
72. Žádost o poskytnutí individuální dotace Preventu 99, z. ú., Strakonice
Usnesení 1431/2018/RK-55
73. Souhlas zřizovatele s přijetím daru pro Domov pro seniory Chýnov - peněžní dar
Usnesení 1432/2018/RK-55
74. Odpis pohledávky Domov pro seniory Budislav
Usnesení 1433/2018/RK-55
75. Změna kapacity Centra sociálních služeb Jindřichův Hradec
Usnesení 1434/2018/RK-55
76. Dodatky ke Zřizovacím listinám příspěvkových organizací v sociální oblasti
Usnesení 1435/2018/RK-55
77. Rozpočtové změny 21/18
Usnesení 1436/2018/RK-55
78. Záměr prodeje pozemku v k. ú. České Budějovice 4
Usnesení 1437/2018/RK-55
79. Darování movitých věcí Jihočeského kraje Krajskému ředitelství policie Jihočeského kraje
Usnesení 1438/2018/RK-55
80. Darování nemovitostí v k. ú. Čimelice do vlastnictví obce Čimelice
Usnesení 1439/2018/RK-55
81. Změna práva hospodaření s nemovitým majetkem v k. ú. Tábor
Usnesení 1440/2018/RK-55
82. Pronájem pozemků na dobu určitou v prostoru letiště České Budějovice
Usnesení 1441/2018/RK-55
83. Udělení souhlasu vlastníka se stavebním záměrem v k. ú. Měšice u Tábora - vodovodní řad
Usnesení 1442/2018/RK-55
84. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. SVB/OHMS/244/18 v k. ú. Skály u Protivína
Usnesení 1443/2018/RK-55
85. Věcné břemeno pro E.ON Distribuce, a.s. v k. ú. Vimperk - vodní stanice
Usnesení 1444/2018/RK-55
86. Jmenování vedoucího odboru kancelář hejtmanky Krajského úřadu Jihočeského kraje
Usnesení 1445/2018/RK-55
87. Návrh harmonogramu jednání rady a zastupitelstva kraje v I. pololetí roku 2019
Usnesení 1446/2018/RK-55
88. Návrh programu zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 13. 12. 2018
Usnesení 1447/2018/RK-55

*****
K bodu: Dodatek č. 19 smlouvy č. 010/09/043/00/00 o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní
dopravě s dopravcem České dráhy, a.s.
Usnesení č. 1362/2018/RK-55
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. 19 smlouvy č. 010/09/043/00/00 o závazku veřejné služby ve veřejné
drážní osobní dopravě s dopravcem České dráhy, a.s. uvedený v příloze návrhu č. 1498/RK/18;
II. ukládá
Bc. Jiřímu Švecovi, členu rady kraje, předložit dodatek smlouvy uvedený v části I. tohoto usnesení
k projednání zastupitelstvu kraje.
T: 13. 12. 2018
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K bodu: Smlouva o zajištění dopravní obslužnosti území Jihočeského kraje a Kraje Vysočina veřejnou
linkovou dopravou v souvislosti se zadávacím řízením Kraje Vysočina na výběr autobusových dopravců pro
mezikrajské linky
Usnesení č. 1363/2018/RK-55
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti území Jihočeského kraje a Kraje
Vysočina veřejnou linkovou dopravou v souvislosti se zadávacím řízením Kraje Vysočina na výběr
autobusových dopravců pro mezikrajské linky uvedenou v příloze č. 1 návrhu č. 1518/RK/18;
II. ukládá
Bc. Jiřímu Švecovi, členu rady kraje, předložit smlouvu uvedenou v části I. tohoto usnesení k projednání
zastupitelstvu kraje.
T: 13. 12. 2018

K bodu: Veřejnoprávní smlouva o spolupráci a podmínkách úhrady finančního příspěvku při vzájemném
zajištění dopravní obslužnosti mezi Jihočeským krajem a Plzeňským krajem
Usnesení č. 1364/2018/RK-55
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Veřejnoprávní smlouvu o spolupráci a podmínkách úhrady finančního příspěvku
při vzájemném zajištění dopravní obslužnosti mezi Jihočeským krajem a Plzeňským krajem uvedenou
v příloze návrhu č. 1507/RK/18;
II. ukládá
Bc. Jiřímu Švecovi, členu rady kraje, předložit smlouvu uvedenou v části I. tohoto usnesení k projednání
zastupitelstvu kraje.
T: 13. 12. 2018

K bodu: Úprava závazkových vztahů se společností Jihočeské letiště České Budějovice a.s.
Usnesení č. 1365/2018/RK-55
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. poskytnutí provozní dotace ve výši 24 450 000,- Kč a investiční dotace ve výši 1 500 000,- Kč společnosti
Jihočeské letiště České Budějovice a.s., IČO 26093545, pro rok 2019 na úhradu nákladů spojených se
závazkem veřejné služby,
2. uzavření Smlouvy o poskytnutí provozní a investiční dotace ve znění dle přílohy návrhu č. 1475/RK/18;
II. ukládá
Bc. Jiřímu Švecovi, členu rady kraje, předložit návrh uvedený v části I. usnesení zastupitelstvu kraje
k projednání.
T: 13. 12. 2018

K bodu: Majetkoprávní vypořádání nemovitostí
Usnesení č. 1366/2018/RK-55
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. prodej
a)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1736/5 o výměře 44 m 2, ostatní plocha, jiná plocha, oddělené
na základě geometrického plánu č. 230 – 8236/2018 ze dne 11. 6. 2018 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 1736/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 228 pro obec a k. ú.
Budeč za kupní cenu 880,- Kč a náklady spojené s prodejem nemovitosti ******, kdy poplatníkem daně
z nabytí nemovitých věcí bude kupující,
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b)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 126/7 o výměře 392 m 2, ostatní plocha, jiná plocha, oddělené
na základě geometrického plánu č. 430 – 153/2018 ze dne 19. 7. 2018 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 126/3, ostatní plocha, manipulační plocha, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 43 pro obec
a k. ú. Horní Vltavice za kupní cenu 105 840,- Kč a náklady spojené s prodejem nemovitosti ******,
kdy poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude kupující,
2. darování
a)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 913/6 o výměře 10 m2, ostatní plocha, neplodná půda,
dle geometrického plánu č. 289 – 18/2018 ze dne 1. 3. 2018, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 22 pro obec
Buk a k. ú. Buk pod Boubínem a dílu „a“ o výměře 20 m 2, odděleného na základě geometrického plánu
č. 289 – 18/2018 ze dne 1. 3. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 913/7, ostatní plocha,
silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 22 pro obec Buk a k. ú. Buk pod Boubínem Obci Buk,
IĆO 582981, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradila Obec Buk, poplatek spojený
s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Obec Buk a za podmínky,
že obdarovaná strana se zavazuje využít předmět daru k veřejnému účelu jako veřejné statky a v případě,
že by obdarovaný převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy úplatně třetí osobě,
je povinen převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců ode dne převodu,
b)
stavební parcely katastru nemovitostí č. 201/2 o výměře 6 m 2, zastavěná plocha a nádvoří, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu
vlastnictví č. 74 pro obec a k. ú. Ktiš Obci Ktiš, IČO 250503, a za podmínky, že obdarovaná strana
se zavazuje využít předmět daru k veřejnému účelu jako veřejné statky a v případě, že by obdarovaný
převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy úplatně třetí osobě, je povinen převést 100 %
z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců ode dne převodu,
c)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 570/12 o výměře 322 m 2, trvalý travní porost, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu
vlastnictví č. 3903 pro obec a k. ú. Vodňany, Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56,
Praha 4 – Nusle, PSČ 140 00, IČO 65993390, a za podmínky, že obdarovaná strana se zavazuje využít
předmět daru k veřejnému účelu jako veřejné statky a v případě, že by obdarovaný převedl nemovitosti
do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy úplatně třetí osobě, je povinen převést 100 % z ceny zjištěné
v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců ode dne převodu,
d)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 681/3 o výměře 1010 m 2, ostatní plocha, silnice, č. 725/3
o výměře 5 m2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 2212/1 o výměře 6625 m 2, ostatní plocha, silnice, č. 2212/21
o výměře 6 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 2212/22 o výměře 110 m 2, ostatní plocha, silnice,
č. 2212/32 o výměře 8 m 2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 2212/38 o výměře 1 m 2, ostatní plocha, ostatní
komunikace, č. 2212/32 o výměře 4251 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace, které jsou zapsány
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 2149 pro obec České Budějovice a k. ú. České Budějovice 2, dílu „a“ o výměře
2560 m2, odděleného na základě geometrického plánu č. 4415 – 63/2018 ze dne 12. 7. 2018 z pozemkové
parcely katastru nemovitostí č. 2213/30, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 2149 pro obec České Budějovice a k. ú. České Budějovice 2, dílu „b“ o výměře 4 m 2,
odděleného na základě geometrického plánu č. 4415 – 63/2018 ze dne 12. 7. 2018 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 2210/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 2149 pro obec
České Budějovice a k. ú. České Budějovice 2, dílu „c“ o výměře 45 m 2, odděleného na základě
geometrického plánu č. 4415 – 63/2018 ze dne 12. 7. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 2213/29, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 2149 pro obec České
Budějovice a k. ú. České Budějovice 2, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2955/1 o výměře 132 m 2,
ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělené na základě geometrického plánu č. 4417 – 66/2018 ze dne
30. 7. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2955, ostatní plocha, zeleň, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 2149 pro obec České Budějovice a k. ú. České Budějovice 2, pozemkové parcely
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katastru nemovitostí č. 2212/20 o výměře 241 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělené na základě
geometrického plánu č. 4417 – 66/2018 ze dne 30. 7. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 2212/20, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 2149 pro obec České
Budějovice a k. ú. České Budějovice 2 a pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2212/23 o výměře
487 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělené na základě geometrického plánu č. 4417 – 66/2018
ze dne 30. 7. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2212/23, ostatní plocha, silnice, která je
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 2149 pro obec České Budějovice a k. ú. České Budějovice 2 Statutárnímu
městu České Budějovice, IČO 244732, a za podmínky, že obdarovaná strana se zavazuje využít předmět
daru k veřejnému účelu jako veřejné statky a v případě, že by obdarovaný převedl nemovitosti do 10 let ode
dne účinnosti této smlouvy úplatně třetí osobě, je povinen převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu
dárci ve lhůtě třech měsíců ode dne převodu,
e)
stavby původní silnice III/14539 v délce 1,501 km, a to od km 15,605 do km 17,106 provozního staničení
původní komunikace (ulice E. Rošického, Husova tř.), úsek UB 3222A17703 – UB 3222A023, uzlové
staničení 0,000 – 1,501 km, včetně všech jejích součástí a příslušenství Statutárnímu městu České
Budějovice, IČO 244732, a za podmínky, že obdarovaná strana se zavazuje využít předmět daru
k veřejnému účelu jako veřejné statky a v případě, že by obdarovaný převedl nemovitosti do 10 let ode dne
účinnosti této smlouvy úplatně třetí osobě, je povinen převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci
ve lhůtě třech měsíců ode dne převodu,
f)
stavby silnice III/12833a v délce 1,120 km, a to od km 0,000 do km 1,120 provozního staničení, úsek
2334A039 – 2334A081 včetně všech jejích součástí a příslušenství a včetně pozemkových parcel katastru
nemovitostí č. 709/1 o výměře 5043 m 2, ostatní plocha, silnice, č. 709/3 o výměře 1473 m 2, ostatní plocha,
silnice a č. 2026 o výměře 2777 m 2, ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 143
pro obec Jindřichův Hradec a k. ú. Radouňka Městu Jindřichův Hradec, IČO 246875, a za podmínky,
že obdarovaná strana se zavazuje využít předmět daru k veřejnému účelu jako veřejné statky a v případě,
že by obdarovaný převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy úplatně třetí osobě,
je povinen převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců ode dne převodu,
3. vzájemné darování
a)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1486/16 o výměře 31 m 2, ostatní plocha, jiná plocha
a č. 1486/17 o výměře 40 m 2, ostatní plocha, jiná plocha, oddělených na základě geometrického plánu
č. 116 – 48/2018 ze dne 6. 8. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1486/2, ostatní plocha,
silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 38 pro obec Radošovice a k. ú. Tupesy v dosavadním vlastnictví
Jihočeského kraje za díl „a“ o výměře 416 m 2, oddělený na základě geometrického plánu č. 116 – 48/2018
ze dne 6. 8. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1461/6, ostatní plocha, silnice, která je
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec Radošovice a k. ú. Tupesy a pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 1486/6 o výměře 1218 m 2, ostatní plocha, silnice a č. 1486/14 o výměře 358 m 2, ostatní
plocha, silnice, oddělené na základě geometrického plánu č. 113 – 5/2018 ze dne 31. 1. 2018 z pozemkové
parcely katastru nemovitostí č. 1486/6, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1
pro obec Radošovice a k. ú. Tupesy v dosavadním vlastnictví Obce Radošovice, IČO 581879, kdy náklady
na vyhotovení geometrických plánů uhradil Jihočeský kraj a poplatek spojený s návrhem na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně,
b)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 549/7 o výměře 33 m 2, ostatní plocha, neplodná půda, č. 550/3
o výměře 46 m2, orná půda, č. 550/5 o výměře 74 m 2, trvalý travní porost, které jsou zapsány u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 189
pro obec a k. ú. Čimelice v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 559/27 o výměře 761 m 2, ostatní plocha, silnice a č. 572/1 o výměře 15791 m 2, ostatní plocha,
silnice, která jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec Čimelice a k. ú. Krsice a pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 396/53 o výměře 241 m 2, orná půda, č. 1026/40 o výměře 51 m 2, ostatní plocha, silnice,
č. 1040/4 o výměře 49 m 2, ostatní plocha, manipulační plocha, č. 1040/11 o výměře 69 m 2, ostatní plocha,
silnice, č. 1075/4 o výměře 1537 m 2, ostatní plocha, silnice, č. 1075/5 o výměře 90 m 2, ostatní plocha,
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silnice, č. 1075/6 o výměře 173 m 2, ostatní plocha, silnice a č. 1075/10 o výměře 4205 m 2, ostatní plocha,
silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú. Čimelice včetně stavby hospodářského sjezdu
umístěného na pozemkové parcele katastru nemovitostí č. 396/53 v k. ú. Čimelice v dosavadním vlastnictví
Obce Čimelice, IČO 249599, kdy poplatek spojený s návrhem na vklad do katastru nemovitostí uhradí
Jihočeský kraj,
c)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 4890/12 o výměře 536 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
oddělené na základě geometrického plánu č. 1814 – 82/2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 4890/2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 68 pro obec a k. ú. Volary v dosavadním
vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 4652/33 o výměře 53 m 2,
ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu č. 1814 – 82/2018 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 4652/3, lesní pozemek, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 68 pro obec a k. ú. Volary
v dosavadním vlastnictví Města Volary, IČO 250830, kdy náklady na vyhotovení geometrických plánů
uhradily obě smluvní strany solidárně a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně,
d)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 184/12 o výměře 425 m2, orná půda, č. 465/6 o výměře 169 m 2,
trvalý travní porost, č. 621 o výměře 52 m 2, trvalý travní porost, č. 904/7 o výměře 453 m 2, orná půda,
č. 906/1 o výměře 299 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 908/6 o výměře 23 m 2, orná půda, č. 1398
o výměře 413 m2, orná půda, č. 1489/9 o výměře 73 m 2, ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 403 pro obec a k. ú. Homole, pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1489/31
o výměře 576 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 1489/32 o výměře 1722 m 2, ostatní plocha, ostatní
komunikace, č. 1489/35 o výměře 688 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 1489/36 o výměře 508 m2,
ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělených na základě geometrického plánu č. 2249 – 35/2018 ze dne
13. 6. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1489/24, ostatní plocha, silnice, která je zaspána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 403 pro obec a k. ú. Homole, dílu „a“ o výměře 347 m 2 a dílu „c“ o výměře 203 m 2,
oddělených na základě geometrického plánu č. 2250 – 37/2018 ze dne 17. 8. 2018 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 1490/26, ostatní plocha, silnice, která je zaspána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 403 pro obec
a k. ú. Homole, dílu „b“ o výměře 52 m 2, dílu „d“ o výměře 4 m 2 a pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 1489/34 o výměře 596 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělených na základě geometrického
plánu č. 2250 – 37/2018 ze dne 17. 8. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1489/24, ostatní
plocha, silnice, která je zaspána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České
Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 403 pro obec a k. ú. Homole, dílu „a“ o výměře 260
m2, odděleného na základě geometrického plánu č. 2251 – 38/2018 ze dne 2. 7. 2018 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 1482/2, ostatní plocha, silnice, která je zaspána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 403 pro obec
a k. ú. Homole a dílu „b“ o výměře 62 m 2, odděleného na základě geometrického plánu č. 2251 – 38/2018
ze dne 2. 7. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1482/1, ostatní plocha, silnice, která je
zaspána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 403 pro obec a k. ú. Homole v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje
za pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1481/4 o výměře 1503 m 2, ostatní plocha, silnice, č. 1481/5
o výměře 184 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1484/12 o výměře 8615 m 2, ostatní plocha, silnice, č. 1485/3
o výměře 288 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1485/4 o výměře 541 m 2, ostatní plocha, silnice, č. 1485/7
o výměře 82 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1490/16 o výměře 48 m 2, ostatní plocha, silnice, č. 1490/20
o výměře 5630 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1490/21 o výměře 2227 m 2, ostatní plocha, silnice, které jsou
zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú. Homole, pozemkovou parcelu katastru nemovitostí
č. 1490/14 o výměře 9141 m 2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu č. 2267 –
64/2018 ze dne 29. 8. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1490/14, ostatní plocha, silnice,
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú. Homole, díl „a“ o výměře 2811 m 2, oddělený
na základě geometrického plánu č. 2273 – 70/2018 ze dne 3. 9. 2018 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 1485/9, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú.
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Homole, díl „e“ o výměře 939 m 2, oddělený na základě geometrického plánu č. 2273 – 70/2018 ze dne 3. 9.
2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1485/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú. Homole, díl „d“ o výměře 5 m 2, oddělený na základě geometrického
plánu č. 2273 – 70/2018 ze dne 3. 9. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 593/1, ostatní
plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú. Homole,
pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 1482/3 o výměře 2171 m 2, ostatní plocha, silnice, oddělenou
na základě geometrického plánu č. 2251 – 38/2018 ze dne 2. 7. 2018 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 1482/3, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú.
Homole, díl „h“ o výměře 630 m 2, oddělený na základě geometrického plánu č. 2250 – 37/2018 ze dne 17. 8.
2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1485/8, ostatní plocha, silnice, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú. Homole, díl „g“ o výměře 177 m 2, oddělený na základě geometrického
plánu č. 2250 – 37/2018 ze dne 17. 8. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 619/2, ostatní
plocha, jiná plocha, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České
Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú. Homole, díl „n“ o výměře 659 m 2,
oddělený na základě geometrického plánu č. 2250 – 37/2018 ze dne 17. 8. 2018 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 1485/6, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú.
Homole a díl „j“ o výměře 2 m 2, oddělený na základě geometrického plánu č. 2250 – 37/2018 ze dne 17. 8.
2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 619/5, ostatní plocha, jiná plocha, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú. Homole v dosavadním vlastnictví Obce Homole, IČO 244902,
kdy náklady na vyhotovení geometrických plánů uhradil Jihočeský kraj a poplatek spojený s návrhem
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně,
e)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1309/3 o výměře 293 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
č. 1309/4 o výměře 236 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 1318 o výměře 244 m 2, ostatní plocha,
ostatní komunikace, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště
České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 209 pro obec a k. ú. Nákří, pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 604/15 o výměře 24 m 2, ostatní plocha, jiná plocha, oddělené na základě
geometrického plánu č. 203 – 65/2018 ze dne 2. 8. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 604/12, ostatní plocha, jiná plocha, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 209 pro obec a k. ú. Nákří, dílu „f“
o výměře 68 m2, odděleného na základě geometrického plánu č. 204 – 66/2018 ze dne 3. 9. 2018
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 604/12, ostatní plocha, jiná plocha, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 209 pro obec a k. ú. Nákří, dílu „i“ o výměře 27 m2, odděleného na základě
geometrického plánu č. 204 – 66/2018 ze dne 3. 9. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 604/12, ostatní plocha, jiná plocha, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 209 pro obec a k. ú. Nákří, dílu „e“
o výměře 385 m2, odděleného na základě geometrického plánu č. 204 – 66/2018 ze dne 3. 9. 2018
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 604/9, ostatní plocha, jiná plocha, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 209 pro obec a k. ú. Nákří, dílu „ch“ o výměře 217 m 2, odděleného na základě
geometrického plánu č. 204 – 66/2018 ze dne 3. 9. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 604/9,
ostatní plocha, jiná plocha, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště
České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 209 pro obec a k. ú. Nákří, dílu „d“ o výměře
31 m2, odděleného na základě geometrického plánu č. 204 – 66/2018 ze dne 3. 9. 2018 z pozemkové
parcely katastru nemovitostí č. 604/11, ostatní plocha, jiná plocha, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 209
pro obec a k. ú. Nákří, dílu „g“ o výměře 7 m 2, odděleného na základě geometrického plánu č. 204 – 66/2018
ze dne 3. 9. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1967, ostatní plocha, ostatní komunikace,
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 209 pro obec a k. ú. Nákří, dílu „j“ o výměře 94 m 2, odděleného
na základě geometrického plánu č. 204 – 66/2018 ze dne 3. 9. 2018 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 1970, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 209 pro obec a k. ú.
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Nákří, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1093/12 o výměře 48 m 2, ostatní plocha, ostatní
komunikace a dílu „d“ o výměře 3 m 2, oddělených na základě geometrického plánu č. 205 – 67/2018 ze dne
14. 8. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1093/2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 209 pro obec a k. ú. Nákří, dílu „c“ o výměře 192 m 2, odděleného na základě
geometrického plánu č. 205 – 67/2018 ze dne 14. 8. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 1093/5, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 209 pro obec a k. ú. Nákří,
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1061/7 o výměře 328 m 2, dílu „e“ o výměře 71 m 2, dílu „l“
o výměře 12 m2 a dílu „i“ o výměře 67 m 2, oddělených na základě geometrického plánu č. 202 – 59/2018
ze dne 11. 9. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1061/3, ostatní plocha, silnice, která je
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 209 pro obec a k. ú. Nákří, dílu „d“ o výměře 151 m 2, odděleného
na základě geometrického plánu č. 202 – 59/2018 ze dne 11. 9. 2018 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 1061/4, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 209 pro obec a k. ú.
Nákří, dílu „f“ o výměře 10 m 2, odděleného na základě geometrického plánu č. 202 – 59/2018 ze dne 11. 9.
2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1093/2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 209 pro obec a k. ú. Nákří, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1093/7 o výměře
14 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělené na základě geometrického plánu č. 201 – 53/2018
ze dne 1. 8. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1093/2, ostatní plocha, silnice, která je
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 209 pro obec a k. ú. Nákří, pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 1093/3 o výměře 141 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělené na základě geometrického plánu
č. 201 – 53/2018 ze dne 1. 8. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1093/3, ostatní plocha,
silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 209 pro obec a k. ú. Nákří a pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 1137/4 o výměře 271 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělené na základě
geometrického plánu č. 201 – 53/2018 ze dne 1. 8. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 1137/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 209 pro obec a k. ú.
Nákří v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2003
o výměře 434 m2, ostatní plocha, silnice, č. 2004 o výměře 722 m 2, ostatní plocha, silnice, které jsou
zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú. Nákří, díl „b“ o výměře 9 m 2, oddělený na základě
geometrického plánu č. 202 – 59/2018 ze dne 11. 9. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 1061/6, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú. Nákří, díl „c“
o výměře 3 m2, oddělený na základě geometrického plánu č. 202 – 59/2018 ze dne 11. 9. 2018 z pozemkové
parcely katastru nemovitostí č. 1347, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví
č. 1 pro obec a k. ú. Nákří, díl „h“ o výměře 88 m 2, oddělený na základě geometrického plánu č. 202 –
59/2018 ze dne 11. 9. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1093/6, ostatní plocha, silnice,
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú. Nákří a díl „c“ o výměře 14 m 2, oddělený
na základě geometrického plánu č. 204 – 66/2018 ze dne 3. 9. 2018 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 604/13, ostatní plocha, jiná plocha, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú. Nákří
v dosavadním vlastnictví Obce Nákří, IČO 581798, kdy náklady na vyhotovení geometrických plánů uhradil
Jihočeský kraj a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě
smluvní strany solidárně,
f)
dílu „a“ o výměře 42 m 2, dílu „e“ o výměře 15 m 2, dílu „j“ o výměře 43 m 2 a dílu „b“ o výměře 30 m 2,
oddělených na základě geometrického plánu č. 3171 – 1067/2017 ze dne 2. 3. 2018 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 1609/2,ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště Písek v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 722 pro obec a k. ú. Milevsko
v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za díl „d“ o výměře 55 m 2, oddělený na základě geometrického
plánu č. 3171 – 1067/2017 ze dne 2. 3. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1945/2,ostatní
plocha, zeleň, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek
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v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú. Milevsko a díl „h“ o výměře 108 m 2, oddělený
na základě geometrického plánu č. 3171 – 1067/2017 ze dne 2. 3. 2018 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 1991/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú.
Milevsko v dosavadním vlastnictví Města Milevsko, IČO 249831, kdy náklady na vyhotovení geometrického
plánu uhradilo Město Milevsko v rámci své investiční akce a poplatek spojený s návrhem na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně,
4. směnu
a)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 306/12 o výměře 1835 m 2, ostatní plocha, silnice, která je
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 17 pro obec Němčice a k. ú. Němčice u Netolic v dosavadním vlastnictví Jihočeského
kraje za pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 275 o výměře 1613 m 2, orná půda, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu
vlastnictví č. 277 pro obec Němčice a k. ú. Sedlovice v dosavadním vlastnictví ******, bez doplatku kupní
ceny, kdy náklady na vyhotovení znaleckého posudku uhradil Jihočeský kraj, poplatníkem daně z nabytí
nemovitých věcí bude Jihočeský kraj a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí uhradí Jihočeský kraj,
b)
ideální 1/2 pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 306/13 o výměře 800 m 2, ostatní plocha, silnice,
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 17 pro obec Němčice a k. ú. Němčice u Netolic v dosavadním vlastnictví
Jihočeského kraje za ideální 1/3 pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 104/2, orná půda, která je
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 307 pro obec Němčice a k. ú. Němčice u Netolic v dosavadním vlastnictví ******, bez
doplatku kupní ceny, kdy náklady na vyhotovení znaleckého posudku uhradil Jihočeský kraj, poplatníkem
daně z nabytí nemovitých věcí bude Jihočeský kraj a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí uhradí Jihočeský kraj,
5. předání k hospodaření
předmětu vzájemného darování a směny uvedeného v části I. 3. a 4. usnesení k vlastnímu hospodářskému
využití ve smyslu ustanovení čl. VI. odst. 1 zřizovací listiny č. 183/2002/ZK v platném znění a ustanovení
§ 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném
znění, Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, p. o., se sídlem v Českých Budějovicích, Nemanická
2133/10, PSČ 370 10, IČO 709 71 641 ke dni nabytí vlastnického práva Jihočeským krajem, čímž dojde
ke změně přílohy č. 2 zřizovací listiny č. 183/2002/ZK Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, p. o.,
se sídlem v Českých Budějovicích, Nemanická 2133/10, PSČ 370 10, IČO 709 71 641, nazvané „Soupis
majetku“, která se tak doplní o nemovitosti uvedené v části I. 3. a 4. usnesení jako předmět vzájemného
darování a směny,
6. vynětí z hospodaření
Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, p. o., se sídlem v Českých Budějovicích, Nemanická 2133/10,
PSČ 370 10, IČO 709 71 641, nemovitosti popsané v části I. 1., 2., 3. a 4. usnesení jako předmět prodeje,
darování, vzájemného darování a směny v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje ke dni nabytí
vlastnického práva třetí osobou ve smyslu této části, čímž dojde ke změně přílohy č. 2 zřizovací listiny
č. 183/2002/ZK Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, p. o., se sídlem v Českých Budějovicích,
Nemanická 2133/10, PSČ 370 10, IČO 709 71 641, nazvané „Soupis majetku“, z níž budou ke stejnému dni
vyňaty nemovitosti uvedené v části I. 1., 2., 3. a 4. usnesení jako předmět prodeje, darování, vzájemného
darování a směny v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje;
II. ukládá
Bc. Jiřímu Švecovi, členu rady kraje, předložit návrh popsaný v části I. usnesení k projednání zastupitelstvu
kraje.

K bodu: Záměr majetkoprávního vypořádání nemovitostí
Usnesení č. 1367/2018/RK-55
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. záměr prodeje
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pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 385/101 o výměře 36 m 2, ostatní plocha, silnice a č. 385/102
o výměře 86 m2, ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Písek v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 65 pro obec Nerestce a k. ú. Dolní
Nerestce včetně všech součástí a příslušenství za 1,15 násobek ceny u stavebních pozemků oproti ceně
dosažené ve znaleckém posudku včetně DPH a náklady spojené s prodejem nemovitostí Ředitelství silnic
a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO 65993390, kdy poplatníkem daně z nabytí
nemovitých věcí bude kupující,
2. záměr darování
a)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 860/3 o výměře 19 m 2, ostatní plocha, silnice, č. 860/6 o výměře
22 m2, ostatní plocha, silnice, č. 860/17 o výměře 7 m 2, ostatní plocha, silnice, č. 860/18 o výměře 9 m 2,
ostatní plocha, silnice, č. 863/1 o výměře 7 m 2, ostatní plocha, silnice, č. 863/2 o výměře 12 m2, ostatní
plocha, silnice, č. 863/3 o výměře 20 m 2, ostatní plocha, silnice, č. 863/4 o výměře 30 m 2, ostatní plocha,
silnice, č. 863/5 o výměře 31 m 2, ostatní plocha, silnice, č. 863/6 o výměře 23 m 2, ostatní plocha, silnice,
č.863/7 o výměře 33 m2, ostatní plocha, silnice, č. 863/8 o výměře 13 m 2, ostatní plocha, silnice, č. 863/9
o výměře 12 m2, ostatní plocha, silnice, č. 863/10 o výměře 5 m 2, ostatní plocha, silnice, č. 863/15 o výměře
8 m2, ostatní plocha, silnice, č. 863/16 o výměře 10 m 2, ostatní plocha, silnice, č. 863/17 o výměře 15 m 2,
ostatní plocha, silnice, č. 863/18 o výměře 26 m 2, ostatní plocha, silnice a č. 877/35 o výměře 9 m 2, ostatní
plocha, manipulační plocha, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 280 pro obec a k. ú. Choustník Obci Choustník,
IČO 252361, kdy poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí
Obec Choustník a za podmínky, že obdarovaná strana se zavazuje využít předmět daru k veřejnému účelu
jako veřejné statky a v případě, že by obdarovaný převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této
smlouvy úplatně třetí osobě, je povinen převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech
měsíců ode dne převodu,
b)
dílu „a“ o výměře 96 m 2, dílu „d“ o výměře 46 m 2, dílu „g“ o výměře 91 m 2 a dílu „h“ o výměře 16 m 2,
oddělených na základě geometrického plánu č. 442 – 77/2018 ze dne 20. 9. 2018 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 2708/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 242 pro obec
a k. ú. Plavsko, dílu „b“ o výměře 50 m 2, dílu „e“ o výměře 65 m2, dílu „f“ o výměře 49 m 2 a dílu „j“ o výměře
102 m2, oddělených na základě geometrického plánu č. 442 – 77/2018 ze dne 20. 9. 2018 z pozemkové
parcely katastru nemovitostí č. 2736/21, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 242
pro obec a k. ú. Plavsko a dílu „c“ o výměře 18 m 2, odděleného na základě geometrického plánu č. 442 –
77/2018 ze dne 20. 9. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2713, ostatní plocha, silnice,
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 242 pro obec a k. ú. Plavsko Obci Plavsko, IČO 512699,
kdy Jihočeský kraj zřídí bezúplatně ve prospěch Obce Plavsko služebnost spočívající v právu umístění
kabelu veřejného osvětlení do pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2708/1 v k. ú. Plavsko v rozsahu
dle geometrického plánu č. 442 – 77/2018 ze dne 20. 9. 2018 včetně jeho oprav a údržby, náklady
na vyhotovení geometrického plánu uhradila Obec Plavsko v rámci své investiční akce a poplatek spojený
s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Obec Plavsko a za podmínky,
že obdarovaná strana se zavazuje využít předmět daru k veřejnému účelu jako veřejné statky a v případě,
že by obdarovaný převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy úplatně třetí osobě,
je povinen převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců ode dne převodu,
c)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 3044/13 o výměře 802 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
oddělené na základě geometrického plánu č. 636 – 98/2018 ze dne 5. 11. 2018 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 3044/13, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 161
pro obec a k. ú. Staré Hobzí Obci Staré Hobzí, IČO 247481, kdy náklady na vyhotovení geometrického
plánu uhradil Jihočeský kraj, poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí uhradí Obec Staré Hobzí a za podmínky, že obdarovaná strana se zavazuje využít předmět daru
k veřejnému účelu jako veřejné statky a v případě, že by obdarovaný převedl nemovitosti do 10 let ode dne
účinnosti této smlouvy úplatně třetí osobě, je povinen převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci
ve lhůtě třech měsíců ode dne převodu,
d)
ideálních 157/160 pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 2171/10 o výměře 375 m 2, ostatní plocha,
ostatní komunikace a č. 2171/47 o výměře 95 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělených
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na základě geometrického plánu č. 6801 – 186/2018 ze dne 18. 10. 2018 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 2171/10, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 16862 pro obec
a k. ú. Písek a ideálních 157/160 pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1241/4 o výměře 103 m 2,
ostatní plocha, ostatní komunikace a č. 2171/4 o výměře 581 m 2, ostatní plocha, jiná plocha, které jsou
zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 12228 pro obec a k. ú. Písek Městu Písek, IČO 249998, kdy poplatek spojený
s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Město Písek a za podmínky,
že obdarovaná strana se zavazuje využít předmět daru k veřejnému účelu jako veřejné statky a v případě,
že by obdarovaný převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy úplatně třetí osobě,
je povinen převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců ode dne převodu,
e)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 3949/21 o výměře 5 m 2, ostatní plocha, silnice, oddělené
na základě geometrického plánu č. 4364 – 80/2018 ze dne 12. 11. 2018 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 3949/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 3229 pro obec České
Budějovice a k. ú. České Budějovice 7 a pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2779/5 o výměře 17 m 2,
ostatní plocha, silnice, oddělené na základě geometrického plánu č. 569 – 81/2018 ze dne 14. 11. 2018
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2779/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví
č. 235 pro obec České Budějovice a k. ú. Třebotovice Statutárnímu městu České Budějovice, IČO 244732,
kdy náklady na vyhotovení geometrických plánů uhradilo Statutární město České Budějovice a poplatek
spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Statutární město České
Budějovice,
f)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 3950/25 o výměře 31 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace
a č. 3950/26 o výměře 56 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělených na základě geometrického
plánu č. 4358 – 850/2018 ze dne 1. 11. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 3950/2, ostatní
plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 3229 pro obec České Budějovice
a k. ú. České Budějovice 7, kdy náklady na vyhotovení geometrických plánů uhradilo Statutární město
České Budějovice a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí
Statutární město České Budějovice,
g)
části stavby silnice III/1465 v délce 0,245 km v úseku provozního staničení od km 1,995 do km 2,240 (uzlový
bod 2244A083 – 2244A084, uzlové staničení 0,000 – 0,245 km) v k. ú. Červený Újezdec Městu Lišov,
IČO 245178 a za podmínky, že obdarovaná strana se zavazuje využít předmět daru k veřejnému účelu jako
veřejné statky a v případě, že by obdarovaný převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy
úplatně třetí osobě, je povinen převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců
ode dne převodu,
h)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 625/56 o výměře 926 m 2, lesní pozemek, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu
vlastnictví č. 382 pro obec Bečice a k. ú. Bečice nad Lužnicí, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 756
o výměře 1888 m2, lesní pozemek, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 99 pro obec Chýnov a k. ú. Dobronice
u Chýnova, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1948/3 o výměře 1804 m2, lesní pozemek, která je
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 95 pro obec a k. ú. Hlasivo, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 547/2 o výměře
1730 m2, lesní pozemek a dílu „c“ o výměře 275 m 2, oddělených na základě geometrického plánu č. 158 –
83/2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 547, ostatní plocha, silnice, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 202 pro obec Lodhéřov a k. ú. Najdek u Lodhéřova, pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 1279/7 o výměře 3229 m 2, lesní pozemek, oddělené na základě geometrického plánu č. 317 –
76/2018 ze dne 18. 10. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1279/2, ostatní plocha, silnice,
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 202 pro obec a k. ú. Hatín, pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 585/3 o výměře 2647 m 2, lesní pozemek, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 293
pro obec a k. ú. Jarošov nad Nežárkou, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 68/5 o výměře 1000 m 2,
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lesní pozemek, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův
Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 74 pro obec Jarošov nad Nežárkou a k. ú. Nekrasín ČR Lesům České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
IČO 42196451, kdy poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí
Lesy České republiky, s. p.,
3. záměr vzájemného darování
a)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1419/5 o výměře 47 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
oddělené na základě geometrického plánu č. 174 – 12/2018 ze dne 25. 10. 2018 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 1419/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 35 pro obec Český
Rudolec a k. ú. Markvarec v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkovou parcelu katastru
nemovitostí č. 1414/20 o výměře 13 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zaspána u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví
č. 10001 pro obec Český Rudolec a k. ú. Markvarec a pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1431/5
o výměře 75 m2, ostatní plocha, silnice a č. 1431/6 o výměře 59 m 2, ostatní plocha, silnice, oddělné
na základě geometrického plánu č. 174 – 12/2018 ze dne 25. 10. 2018 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 1431/2, ostatní plocha, jiná plocha, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Český
Rudolec a k. ú. Markvarec v dosavadním vlastnictví Obce Český Rudolec, IČO 246441, kdy náklady
na vyhotovení geometrických plánů uhradil Jihočeský kraj a poplatek spojený s návrhem na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně,
b)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1715/27 o výměře 617 m 2, ostatní plocha, jiná plocha, oddělené
na základě geometrického plánu č. 1058 – 19/2017 ze dne 2. 11. 2017 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 1715/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 876 pro obec a k. ú. Vyšší
Brod a dílu „a“ o výměře 3 m 2, odděleného na základě geometrického plánu č. 1073 – 7/2018 ze dne 9. 4.
2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1749/8, ostatní plocha, silnice, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 876 pro obec a k. ú. Vyšší Brod v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje
za pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 1715/24 o výměře 578 m 2, ostatní plocha, neplodná půda,
oddělenou na základě geometrického plánu č. 1058 – 19/2017 ze dne 2. 11. 2017 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 1715/10, ostatní plocha, neplodná půda, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001
pro obec a k. ú. Vyšší Brod, pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 1715/25 o výměře 94 m 2, ostatní
plocha, neplodná půda, oddělenou na základě geometrického plánu č. 1058 – 19/2017 ze dne 2. 11. 2017
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1715/11, ostatní plocha, neplodná půda, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Vyšší Brod, pozemkovou parcelu katastru nemovitostí
č. 1715/26 o výměře 64 m 2, ostatní plocha, neplodná půda, oddělenou na základě geometrického plánu
č. 1058 – 19/2017 ze dne 2. 11. 2017 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1715/12, ostatní plocha,
neplodná půda, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český
Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Vyšší Brod, díl „d“ o výměře
2 m2, oddělený na základě geometrického plánu č. 1073 – 7/2018 ze dne 9. 4. 2018 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 5, zahrada, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Vyšší Brod,
díl „c“ o výměře 24 m 2, oddělený na základě geometrického plánu č. 1073 – 7/2018 ze dne 9. 4. 2018
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2024, ostatní plocha, jiná plocha, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Vyšší Brod a díl „b“ o výměře 6 m 2, oddělený na základě
geometrického plánu č. 1073 – 7/2018 ze dne 9. 4. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 1749/7, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú.
Vyšší Brod v dosavadním vlastnictví Města Vyšší Brod, IČO 246191, kdy náklady na vyhotovení
geometrických plánů uhradilo Město Vyšší Brod v rámci svých investičních akcí a poplatek spojený
s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně,
c)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1113/5 o výměře 11 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
oddělené na základě geometrického plánu č. 444 – 625/2018 ze dne 5. 9. 2018 z pozemkové parcely
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katastru nemovitostí č. 1113/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 49 pro obec a k. ú.
Rožmberk nad Vltavou, pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1140/20 o výměře 39 m 2, ostatní
plocha, ostatní komunikace, č. 1140/21 o výměře 26 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 1140/23
o výměře 36 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 1140/24 o výměře 3 m 2, ostatní plocha, jiná plocha,
oddělených na základě geometrického plánu č. 444 – 625/2018 ze dne 5. 9. 2018 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 1140/10, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 49 pro obec a k. ú.
Rožmberk nad Vltavou, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 79/7 o výměře 1 m 2, ostatní plocha, jiná
plocha, oddělené na základě geometrického plánu č. 445 – 626/2018 ze dne 1. 10. 2018 z pozemkové
parcely katastru nemovitostí č. 79/5, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 49
pro obec a k. ú. Rožmberk nad Vltavou a pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1102/5 o výměře 2 m 2,
ostatní plocha, jiná plocha, č. 1102/6 o výměře 19 m 2, ostatní plocha, jiná plocha a č. 1102/7 o výměře 244
m2, ostatní plocha, jiná plocha, oddělených na základě geometrického plánu č. 445 – 626/2018 ze dne 1. 10.
2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1102/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 49 pro obec a k. ú. Rožmberk nad Vltavou v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje
za pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1140/19 o výměře 44 m 2, ostatní plocha, silnice a č. 1140/22
o výměře 109 m2, ostatní plocha, silnice, oddělené na základě geometrického plánu č. 444 – 625/2018
ze dne 5. 9. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1140/1, ostatní plocha, ostatní komunikace,
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Rožmberk nad Vltavou a pozemkovou parcelu
katastru nemovitostí č. 1140/18 o výměře 6 m 2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického
plánu č. 444 – 625/2018 ze dne 5. 9. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1140/14, ostatní
plocha, jiná plocha, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český
Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Rožmberk nad Vltavou
v dosavadním vlastnictví Města Rožmberk nad Vltavou, IČO 246115, kdy náklady na vyhotovení
geometrických plánů uhradil Jihočeský kraj v rámci své investiční akce a poplatek spojený s návrhem
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně,
d)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 106/17 o výměře 173 m 2, orná půda, č. 293/8 o výměře 73 m 2,
ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 306/11 o výměře 693 m 2, ostatní plocha, silnice, č. 306/14 o výměře
1066 m2, ostatní plocha, silnice, č. 319/1 o výměře 54 m 2, ostatní plocha, silnice, č. 319/3 o výměře 292 m 2,
ostatní plocha, silnice, č. 319/7 o výměře 32 m 2, ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 17
pro obec Němčice a k. ú. Němčice u Netolic, ideální 1/3 pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 306/13
o výměře 800 m2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 17 pro obec Němčice a k. ú.
Němčice u Netolic, pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 54/4 o výměře 15 m 2, orná půda a č. 54/5
o výměře 8 m2, orná půda, oddělených na základě geometrického plánu č. 202 – 569/2016 ze dne 26. 10.
2016 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 54/1, orná půda, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 17 pro obec
Němčice a k. ú. Němčice u Netolic, dílu „a“ o výměře 252 m 2 a pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 106/30 o výměře 549 m 2, orná půda, oddělených na základě geometrického plánu č. 215 – 92/2018
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 106/9, orná půda, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 17 pro obec
Němčice a k. ú. Němčice u Netolic, dílu „e“ o výměře 16 m 2, odděleného na základě geometrického plánu
č. 215 – 92/2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 303/2, ostatní plocha, neplodná půda, která je
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 17 pro obec Němčice a k. ú. Němčice u Netolic, pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 306/1 o výměře 8680 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělené na základě
geometrického plánu č. 216 – 95/2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 306/1, ostatní plocha,
silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 17 pro obec Němčice a k. ú. Němčice u Netolic, pozemkové
parcely katastru nemovitostí č. 311/25 o výměře 148 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělené
na základě geometrického plánu č. 216 – 95/2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 311/1,
ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště
Prachatice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 17 pro obec Němčice a k. ú. Němčice u Netolic,
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 318/3 o výměře 1998 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
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oddělené na základě geometrického plánu č. 216 – 95/2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 318/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 17 pro obec Němčice a k. ú. Němčice
u Netolic, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 87/4 o výměře 74 m 2, ostatní plocha, jiná plocha,
oddělené na základě geometrického plánu č. 216 – 95/2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 87/3, trvalý travní porost, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště
Prachatice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 17 pro obec Němčice a k. ú. Němčice u Netolic,
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 106/31 o výměře 56 m 2, ostatní plocha, jiná plocha, oddělené
na základě geometrického plánu č. 216 – 95/2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 106/27, orná
půda, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 17 pro obec Němčice a k. ú. Němčice u Netolic, pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 355/2 o výměře 686 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělené na základě
geometrického plánu č. 70 – 94/2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 355, ostatní plocha,
silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 17 pro obec Němčice a k. ú. Sedlovice a pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 275/2 o výměře 535 m 2, orná půda, oddělené na základě geometrického plánu č. 70
– 94/2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 275, orná půda, která je zapsána u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 17
pro obec Němčice a k. ú. Sedlovice v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 106/7 o výměře 73 m 2, ostatní plocha, neplodná půda, č. 106/8 o výměře 900 m 2,
orná půda, č. 297/1 o výměře 33 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 319/4 o výměře 37 m 2, ostatní
plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště
Prachatice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Němčice a k. ú. Němčice u Netolic,
pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 70/10 o výměře 55 m 2, trvalý travní porost, oddělnou na základě
geometrického plánu č. 202 – 569/2016 ze dne 26. 10. 2016 z pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 70/5, trvalý travní porost, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště
Prachatice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Němčice a k. ú. Němčice u Netolic,
pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 80/7 o výměře 17 m 2, trvalý travní porost, oddělnou na základě
geometrického plánu č. 202 – 569/2016 ze dne 26. 10. 2016 z pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 80/2, trvalý travní porost, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště
Prachatice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Němčice a k. ú. Němčice u Netolic,
pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 80/8 o výměře 19 m 2, trvalý travní porost, oddělnou na základě
geometrického plánu č. 202 – 569/2016 ze dne 26. 10. 2016 z pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 80/3, trvalý travní porost, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště
Prachatice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Němčice a k. ú. Němčice u Netolic,
pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 116/1 o výměře 65 m 2, ostatní plocha, neplodná půda, oddělnou
na základě geometrického plánu č. 202 – 569/2016 ze dne 26. 10. 2016 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 116, ostatní plocha, neplodná půda, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Němčice
a k. ú. Němčice u Netolic, pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 106/10 o výměře 318 m 2, ostatní
plocha, silnice, oddělnou na základě geometrického plánu č. 215 – 92/2018 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 106/10, orná půda, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Němčice a k. ú. Němčice
u Netolic a díl „d“ o výměře 11 m 2, oddělený na základě geometrického plánu č. 215 – 92/2018 z pozemkové
parcely katastru nemovitostí č. 303/3, ostatní plocha, neplodná půda, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001
pro obec Němčice a k. ú. Němčice u Netolic v dosavadním vlastnictví Obce Němčice, IČO 250554,
kdy náklady na vyhotovení geometrických plánů uhradil Jihočeský kraj a poplatek spojený s návrhem
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně,
4. záměr směny
ideální 1/6 pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 306/13 o výměře 800 m 2, ostatní plocha, silnice,
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 17 pro obec Němčice a k. ú. Němčice u Netolic v dosavadním vlastnictví
Jihočeského kraje za ideální 1/9 pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 104/2 o výměře 989 m 2, orná
půda, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 307 pro obec Němčice a k. ú. Němčice u Netolic v dosavadním vlastnictví
******, bez doplatku kupní ceny, kdy náklady na vyhotovení znaleckého posudku uhradí Jihočeský kraj,
poplatníkem daně za nabytí nemovitých věcí bude Jihočeský kraj, a poplatek spojený s návrhem na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Jihočeský kraj,
5. záměr směny a přijetí daru
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pozemkových parcel katastru nemovitostí v k. ú. Vimperk v rámci vypořádání stavby „Okružní křižovatka
na silnici II/145 ve Vimperku – Lidl a Penny“ mezi Jihočeským krajem, Městem Vimperk, IĆO 250805
a obchodní firmou Lidl Česká republika, v. o. s., se sídlem Nárožní 1359/11, 158 00 Praha – Stodůlky,
IČO 26178541, na základě směnné a darovací smlouvy uvedené v příloze č. 1 návrhu,
6. přijetí daru
a)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 253/2 o výměře 157 m 2, ostatní plocha, silnice, oddělené
na základě geometrického plánu č. 160 – 330/2017 ze dne 12. 3. 2018 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 253, trvalý travní porost, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Mažice, dílu
„c“ o výměře 44 m 2, odděleného na základě geometrického plánu č. 160 – 330/2017 ze dne 12. 3. 2018
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 256/16, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu
vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Mažice, dílu „d“ o výměře 50 m 2, odděleného na základě geometrického
plánu č. 160 – 330/2017 ze dne 12. 3. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 256/60, ostatní
plocha, dobývací prostor, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště
Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Mažice, dílu „b“ o výměře 71 m 2,
odděleného na základě geometrického plánu č. 160 – 330/2017 ze dne 12. 3. 2018 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 256/24, ostatní plocha, manipulační plocha, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec
a k. ú. Mažice, dílu „a“ o výměře 14 m 2, odděleného na základě geometrického plánu č. 160 – 330/2017
ze dne 12. 3. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 256/46, ostatní plocha, ostatní komunikace,
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Mažice, dílu „a“ o výměře 22 m 2, odděleného
na základě geometrického plánu č. 165 – 545/2018 ze dne 23. 7. 2018 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 89/1, ostatní plocha, manipulační plocha, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec
a k. ú. Mažice, dílu „b“ o výměře 1 m 2, odděleného na základě geometrického plánu č. 165 – 545/2018
ze dne 23. 7. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 964/4, vodní plocha, tok umělý, která je
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Mažice, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 961/10
o výměře 8 m2, ostatní plocha, silnice, oddělené na základě geometrického plánu č. 161 – 331/2017 ze dne
12. 3. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 961/9, ostatní plocha, jiná plocha, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu
vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Mažice, dílu „g“ o výměře 7 m 2, odděleného na základě geometrického
plánu č. 161 – 331/2017 ze dne 12. 3. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 265/1, ostatní
plocha, manipulační plocha, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Mažice, dílu „e“
o výměře 15 m2, odděleného na základě geometrického plánu č. 161 – 331/2017 ze dne 12. 3. 2018
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 964/4, vodní plocha, tok umělý, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu
vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Mažice, dílu „f“ o výměře 28 m 2, odděleného na základě geometrického
plánu č. 161 – 331/2017 ze dne 12. 3. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 964/5, vodní
plocha, tok umělý, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Mažice od Obce Mažice, IČO 667013,
kdy náklady na vyhotovení geometrických plánů uhradil Jihočeský kraj v rámci svých investičních akcí
a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Jihočeský kraj,
b)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1174/35 o výměře 2059 m 2, ostatní plocha, silnice, oddělené
na základě geometrického plánu č. 1254 – 802/2017 ze dne 9. 4. 2018 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 1174/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec
a k. ú. Mladá Vožice od Města Mladá Vožice, IČO 252557, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu
uhradilo Město Mladá Vožice v rámci své investiční akce a poplatek spojený s návrhem na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Jihočeský kraj,
c)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 145/7 o výměře 10 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
oddělené na základě geometrického plánu č. 417 – 928/2017 ze dne 26. 2. 2018 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 145/4, ostatní plocha, zeleň, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú.
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Ústrašice od Obce Ústrašice, IČO 667218, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradil
Jihočeský kraj v rámci své investiční akce a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí uhradí Jihočeský kraj,
d)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1504 o výměře 6461 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Nová Včelnice od Města Nová Včelnice,
IČO 247146, kdy poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí
Jihočeský kraj,
e)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2099/434 o výměře 92 m 2, ostatní plocha, silnice, oddělené
na základě geometrického plánu č. 4407 – 69/2018 ze dne 10. 10. 2018 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 2099/149, ostatní plocha, jiná plocha, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec České
Budějovice a k. ú. České Budějovice 2, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2099/431 o výměře 8745
m2, ostatní plocha, silnice, oddělené na základě geometrického plánu č. 4407 – 69/2018 ze dne 10. 10. 2018
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2099/197, ostatní plocha, manipulační plocha, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 1 pro obec České Budějovice a k. ú. České Budějovice 2, pozemkových parcel katastru
nemovitostí č. 2099/437 o výměře 5671 m 2, ostatní plocha, silnice a č. 2099/439 o výměře 46 m 2, ostatní
plocha, jiná plocha, oddělených na základě geometrického plánu č. 4407 – 69/2018 ze dne 10. 10. 2018
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2099/206, ostatní plocha, jiná plocha, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 1 pro obec České Budějovice a k. ú. České Budějovice 2, pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 2099/429 o výměře 258 m 2, ostatní plocha, silnice, oddělené na základě geometrického plánu
č. 4407 – 69/2018 ze dne 10. 10. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2099/220, ostatní
plocha, manipulační plocha, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec České Budějovice
a k. ú. České Budějovice 2, pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 2137/384 o výměře 659 m 2, ostatní
plocha, silnice a č. 2137/387 o výměře 185 m2, ostatní plocha, jiná plocha, oddělených na základě
geometrického plánu č. 4407 – 69/2018 ze dne 10. 10. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 2137/62, ostatní plocha, jiná plocha, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec České Budějovice
a k. ú. České Budějovice 2, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2137/388 o výměře 3 m 2, ostatní
plocha, silnice, oddělené na základě geometrického plánu č. 4407 – 69/2018 ze dne 10. 10. 2018
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2137/114, ostatní plocha, zeleň, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 1 pro obec České Budějovice a k. ú. České Budějovice 2, pozemkových parcel katastru
nemovitostí č. 2214/8 o výměře 191 m 2, ostatní plocha, silnice, č. 2214/10 o výměře 482 m 2, ostatní plocha,
jiná plocha a č. 2214/12 o výměře 204 m 2, ostatní plocha, silnice, oddělených na základě geometrického
plánu č. 4407 – 69/2018 ze dne 10. 10. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2214/3, ostatní
plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České
Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec České Budějovice a k. ú. České
Budějovice 2, pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 2214/9 o výměře 55 m 2, ostatní plocha, silnice,
č. 2214/11 o výměře 223 m 2, ostatní plocha, jiná plocha a č. 2214/13 o výměře 101 m 2, ostatní plocha,
silnice, oddělených na základě geometrického plánu č. 4407 – 69/2018 ze dne 10. 10. 2018 z pozemkové
parcely katastru nemovitostí č. 2214/4, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1
pro obec České Budějovice a k. ú. České Budějovice 2 od Statutárního města České Budějovice,
IČO 244732, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradil Jihočeský kraj v rámci své investiční
akce a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Jihočeský
kraj,
f)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 211/9 o výměře 33 m 2, lesní pozemek, oddělené na základě
geometrického plánu č. 399 – 83/2016 ze dne 27. 11. 2016 z pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 211/1, lesní pozemek, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště
Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú. Turovec od Obce Turovec, IČO 582867,
kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradil Jihočeský kraj v rámci své investiční akce
a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Jihočeský kraj,
7. bezúplatný převod
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a)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 681/5 o výměře 39 m 2, ostatní plocha, silnice, č. 681/8 o výměře
1 m2, ostatní plocha, jiná plocha a č. 681/9 o výměře 1 m 2, ostatní plocha, silnice, oddělených na základě
geometrického plánu č. 218 – 89/2018 ze dne 6. 11. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 681/5, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 60000 pro obec a k. ú. Horní
Němčice, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 76/9 o výměře 19 m 2, ostatní plocha, jiná plocha,
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 60000 pro obec a k. ú. Dačice, pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 427/6 o výměře 14 m 2, ostatní plocha, silnice, která je zaspána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 60000 pro obec
Záhoří a k. ú. Svatonice z vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
se sídlem Rašínovo nábřeží 42, Praha 2, IČO 69797111, do vlastnictví Jihočeského kraje,
b)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 755/6 o výměře 345 m 2, orná půda a č. 755/7 o výměře 740 m 2,
orná půda, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův
Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10002 pro obec a k. ú. Bednáreček, pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 2382/2 o výměře 45 m 2, ostatní plocha, jiná plocha, oddělené na základě
geometrického plánu č. 122 – 91/2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2382, ostatní plocha,
jiná plocha, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův
Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10002 pro obec Dešná a k. ú. Rancířov, pozemkové
parcely katastru nemovitostí č. 2759/2 o výměře 20 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělené na
základě geometrického plánu č. 122 – 91/2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2759, ostatní
plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10002 pro obec Dešná a k. ú.
Rancířov, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2397/2 o výměře 13 m 2, zahrada, oddělené na základě
geometrického plánu č. 122 – 91/2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2397, zahrada, která je
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 10002 pro obec Dešná a k. ú. Rancířov, pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 2502/2 o výměře 220 m 2, trvalý travní porost, oddělené na základě geometrického plánu
č. 122 – 91/2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2502, trvalý travní porost, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 10002 pro obec Dešná a k. ú. Rancířov, pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 2503/1 o výměře 278 m 2, trvalý travní porost, oddělené na základě geometrického plánu č. 122 – 91/2018
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2503, trvalý travní porost, která je zapsána u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví
č. 10002 pro obec Dešná a k. ú. Rancířov, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 254/43 o výměře
15 m2, ostatní plocha, silnice, oddělené na základě geometrického plánu č. 160 – 330/2017 ze dne 12. 3.
2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 254/3, ostatní plocha, manipulační plocha, která je
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 10002 pro obec a k. ú. Mažice z vlastnictví České republiky – Státního pozemkového
úřadu, se sídlem Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO 01312774, do vlastnictví Jihočeského
kraje,
c)
dílu „b“ o výměře 2088 m 2, odděleného na základě geometrického plánu č. 158 – 83/2018 z pozemkové
parcely katastru nemovitostí č. 510/2, lesní pozemek, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 230 pro obec
Lodhéřov a k. ú. Najdek u Lodhéřova a pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1101/7 o výměře 49 m2,
ostatní plocha, silnice, oddělené na základě geometrického plánu č. 445 – 626/2018 ze dne 1. 10. 23018
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1101/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 4 pro obec a k. ú. Rožmberk nad Vltavou z vlastnictví České republiky – Lesů České
republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 5008 Hradec Králové, IĆO 42196451,
do vlastnictví Jihočeského kraje,
d)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 4034/2 o výměře 11 m 2, ostatní plocha, silnice, oddělené
na základě geometrického plánu č. 636 – 98/2018 ze dne 5. 11. 20118 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 4034, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 467
pro obec a k. ú. Staré Hobzí z vlastnictví Státního statku Jeneč, státního podniku v likvidaci, se sídlem
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Třanovského 622/11, Řepy, 163 00 Praha 6, IĆO 00016918, na základě smlouvy o bezúplatném převodu
uvedené v příloze č. 2 návrhu,
8. převzetí
a)
stavby „Rozšíření silnice II/151“ vybudované v rámci stavby „ČSPH Valtínov“ včetně dílu „a“ o výměře
352 m2, odděleného na základě geometrického plánu č. 379 – 108/2018 ze dne 21. 9. 2018 z pozemkové
parcely katastru nemovitostí č. 2215, ostatní plocha, jiná plocha, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 114
pro obec Kunžak a k. ú. Valtínov a včetně všech součástí a příslušenství na základě dohody o převzetí
stavby od ******, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradil ****** v rámci investiční akce a
poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Jihočeský kraj,
b)
stavby „Rozšíření silnice II/122“ vybudované v rámci stavby „PENNY Market Bechyně“ včetně zastavěných
pozemků a včetně všech součástí a příslušenství na základě smlouvy o budoucí dohodě o převzetí stavby
od obchodní firmy A + R s. r. o., se sídlem Počernická 257, 250 73 Radonice, IĆO 26746000,
9. koupi
stavby rodinného domu bez č. p. postaveného na stavební parcele č. 5/3 v k. ú. Čepřovice včetně stavební
parcely katastru nemovitostí č. 5/3 o výměře 489 m 2, zastavěná plocha a nádvoří, oddělené na základě
geometrického plánu č. 160 – 71/2018 ze dne 3. 9. 2018 ze stavební parcely katastru nemovitostí č. 5/1,
zastavěná plocha a nádvoří, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 157 pro obec a k. ú. Čepřovice včetně
všech součástí a příslušenství za kupní cenu 500 000,- Kč a náklady spojené s prodejem nemovitostí
od ******, v souvislosti se stavbou „Rozšíření silnice II/142 v obci Čepřovice,“
10. předání
stavebních objektů SO 011 – Rekultivace, SO 102.2 – Silnice III/14538 (budoucí MK), SO 103.2 – Silnice
III/14539 (budoucí MK), SO 105 – Autobusová točna, SO 106 – Nástupiště s přístřeškem a SO 801 –
Sadové úpravy vybudovaných v rámci stavby „Jižní obchvat Němčic, silnice II/145“ včetně zastavěných
pozemků Obci Němčice, IČO 250554, na základě dohody o převzetí stavby,
11. předání k hospodaření
předmětu daru, bezúplatného převodu, převzetí a koupě uvedeného v části I. 6., 7., 8. a) a 9. usnesení
k vlastnímu hospodářskému využití ve smyslu ustanovení čl. VI. odst. 1 zřizovací listiny č. 183/2002/ZK
v platném znění a ustanovení § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů v platném znění, Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, p. o., se sídlem v Českých
Budějovicích, Nemanická 2133/10, PSČ 370 10, IČO 709 71 641 ke dni nabytí vlastnického práva
Jihočeským krajem, čímž dojde ke změně přílohy č. 2 zřizovací listiny č. 183/2002/ZK Správy a údržby silnic
Jihočeského kraje, p. o., se sídlem v Českých Budějovicích, Nemanická 2133/10, PSČ 370 10, IČO 709 71
641, nazvané „Soupis majetku“, která se tak doplní o nemovitosti uvedené v části I. 6., 7., 8. a) a 9. usnesení
jako předmět daru, bezúplatného převodu, převzetí a koupě,
12. vynětí z hospodaření
Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, p. o., se sídlem v Českých Budějovicích, Nemanická 2133/10,
PSČ 370 10, IČO 709 71 641, nemovitosti popsané v části I. 10 usnesení jako předmět předání
v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje ke dni nabytí vlastnického práva třetí osobou ve smyslu této
části, čímž dojde ke změně přílohy č. 2 zřizovací listiny č. 183/2002/ZK Správy a údržby silnic Jihočeského
kraje, p. o., se sídlem v Českých Budějovicích, Nemanická 2133/10, PSČ 370 10, IČO 709 71 641, nazvané
„Soupis majetku“, z níž budou ke stejnému dni vyňaty nemovitosti uvedené v části I. 10. usnesení jako
předmět předání v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje;
II. ukládá
Bc. Jiřímu Švecovi, členu rady kraje, předložit návrh popsaný v části II. usnesení k projednání zastupitelstvu
kraje.

K bodu: Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje
Usnesení č. 1368/2018/RK-55
Rada Jihočeského kraje
bere na vědomí
zprávu o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Jihočeského kraje k 19. 11. 2018.
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K bodu: Návrh opětovné volby přísedících krajského soudu
Usnesení č. 1369/2018/RK-55
Rada Jihočeského kraje
bere na vědomí
1. dopis předsedy Krajského soudu v Českých Budějovicích, ve kterém žádá o zvážení opětovné volby dvou
přísedících dle přílohy návrhu č. 1406/RK/18,
2. návrh členky zastupitelstva kraje na zvolení Lenky Królové a Jany Posavádové do funkce přísedících
Krajského soudu Zastupitelstvem Jihočeského kraje a předložení tohoto návrhu zastupitelstvu kraje
k projednání dne 13. 12. 2018.

K bodu: Návrh výše odměn neuvolněných členů zastupitelstva kraje od 1. 1. 2019
Usnesení č. 1370/2018/RK-55
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. zrušit
část I. 1 usnesení zastupitelstva č. 422/2017/ZK-10 ve věci odměn neuvolněným členům zastupitelstva;
2. schválit
v souladu s § 35 odst. 2, písm. q) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, měsíční
odměny členům zastupitelstva neuvolněným pro výkon funkce s účinností od 1. 1. 2019:
člen rady
14 520 Kč
předseda výboru či komise
8 470 Kč
člen výboru či komise
7 260 Kč
člen zastupitelstva bez dalších funkcí
6 050 Kč;
V případě souběhu výkonu více funkcí se odměna za měsíc poskytuje až do výše souhrnu odměn
maximálně za tři souběžně vykonávané funkce, a to s nejvyšší odměnou schválenou zastupitelstvem;
II. ukládá
Mgr. Ivaně Stráské, hejtmance kraje, předložit návrh dle části I. usnesení zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 13. 12. 2018

K bodu: Metodický pokyn MP/97/KHEJ - příručka pro publicitu v rámci dotací Jihočeského kraje
Usnesení č. 1371/2018/RK-55
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
Metodický pokyn č. MP/97/KHEJ s názvem Příručka pro publicitu v rámci dotací Jihočeského kraje ve znění
přílohy návrhu č. 1559/RK/19;
II. ukládá
1. Ing. Zdeňce Pandulové, pověřené vedením odboru kancelář hejtmanky, zajistit zveřejnění metodického
pokynu na internetových stránkách Jihočeského kraje,
2. všem odborům Krajského úřadu Jihočeského kraje zajistit kontrolu plnění metodického pokynu ze strany
příjemců dotací.

K bodu: Personální záležitosti JCCR p.o. - odměna ředitele za II. pololetí 2018
Usnesení č. 1372/2018/RK-55
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
odměnu řediteli Jihočeské centrály cestovního ruchu, IČO 72053127, za II. pololetí 2018, dle přílohy návrhu
č. 1542/RK/18.
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K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Personální změna v dozorčí radě obchodní společnosti Nemocnice
Tábor, a.s.
Usnesení č. 1373/2018/RK-55
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s., IČO 26095203,
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. bere na vědomí
informaci o volbě nového člena dozorčí rady, MUDr. Roberta Jenčíka, zvoleného zaměstnanci obchodní
společnosti s účinností od 12. 12. 2018;
II. schvaluje
smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s., ve znění přílohy
č. 3 návrhu č. 1484/RK/18;
III. ukládá
předsedovi představenstva uzavřít schválenou smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady obchodní
společnosti Nemocnice Tábor, a.s., dle části II. usnesení.
T: 29. 12. 2018

K bodu: Změna účelu užití části provozního příspěvku na rok 2018 Psychiatrické léčebny Lnáře
Usnesení č. 1374/2018/RK-55
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
změnu účelu užití části provozního příspěvku na rok 2018 Psychiatrické léčebny Lnáře, IČO 00668168,
ve výši 584 912,- Kč určeného na opravu objektů v areálu Sedlice ke krytí nákladů nehrazených ze systému
zdravotního pojištění a nákladů spojených s provozem Psychiatrické léčebny Lnáře.

K bodu: Změny plánů reprodukce majetku a odpisových plánů na rok 2018 příspěvkových organizací
zřízených v oblasti zdravotnictví
Usnesení č. 1375/2018/RK-55
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
1. změnu č. 3 plánu reprodukce majetku na rok 2018 Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje,
IČO 48199931, dle přílohy č. 1 návrhu č. 1510/RK/18,
2. změnu č. 2 plánu reprodukce majetku na rok 2018 Psychiatrické léčebny Lnáře, IČO 00668168,
dle přílohy č. 3 návrhu č. 1510/RK/18,
3. změnu č. 2 odpisového plánu na rok 2018 Psychiatrické léčebny Lnáře, IČO 00668168, dle přílohy č. 5
návrhu č. 1510/RK/18.

K bodu: Dotace na údržbu a propagaci lyžařských běžeckých tras v Jihočeském kraji pro sezónu 2018/2019
Usnesení č. 1376/2018/RK-55
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
předložení žádosti o poskytnutí individuální dotace jednotlivých žadatelů dle přílohy č. 1 návrhu
č. 1410/RK/18;
II. schvaluje
1. poskytnutí individuální dotace a převod finančních prostředků z rozpočtu Jihočeského kraje:
1) ve výši 100 000,- Kč příjemci: Regionální sdružení Šumava, Stachy č. p. 422, 384 73 Stachy,
IČO 47259957, na zajištění akce: „Bílá stopa Šumava“,
2) ve výši 50 000,- Kč příjemci: Sdružení pohraničních obcí a měst okresu Jindřichův Hradec, Horní
Náměstí 525, 378 81 Slavonice, IČO 60817470, na zajištění akce: „Zimní běžecké trasy v příhraničním
regionu České Kanady“,
3) ve výši 40 000,- Kč příjemci: Polánka, z.s., Leština 56, 391 43 Slapsko, IČO 26573971, na zajištění akce:
„Údržba lyžařských tras Polánka v sezóně 2018/19“,
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4) ve výši 50 000,- Kč příjemci: Společenství obcí Čertovo břemeno, Borotín č. p. 57, 391 35 Borotín, IČO
70133549, na zajištění akce: „Zimní běžkařské trasy Greenways Čertovo břemeno pro sezónu 2018/2019“,
5) ve výši 50 000,- Kč příjemci: Spolek pro obnovu Blanského lesa, Vyšný 151, 381 01 Český Krumlov, IČO
15789586, na zajištění akce: „Zajištění úpravy a propagace lyžařských běžeckých tras v CHKO Blanský les“,
6) ve výši 50 000,- Kč příjemci: Sdružení Růže, z.s.p.o., Horní stropnice č. p. 68, 373 35 Horní Stropnice,
IČO 69534705, na zajištění akce: „Běžkařské tratě 2018/2019“,
2. návrh Smlouvy o poskytnutí dotace a uzavření smlouvy s žadateli uvedenými v příloze č. 1 návrhu č.
1410/RK/18:
1) mezi Jihočeským krajem a Regionálním sdružením Šumava dle přílohy č. 2 návrhu č. 1410/RK/18,
2) mezi Jihočeským krajem a ostatními žadateli dle přílohy č. 3 návrhu č. 1410/RK/18;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci
části II. usnesení.

K bodu: Hromadné garáže v areálu KÚ JčK - vícepráce
Usnesení č. 1377/2018/RK-55
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vícepráce na akci „Hromadné garáže v areálu KÚ JčK“ uvedené ve změnovém listu č. 1 včetně návrhu
dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo dle důvodové zprávy a příloh č. 1 a 2 návrhu č. 1521/RK/18;
II. schvaluje
1. změnový list č. 1 dle důvodové zprávy a jejich příloh č. 1, návrhu č. 1521/RK/18,
2. uzavření dodatku č. 1 příslušné smlouvy uzavřené mezi Jihočeským krajem a zhotovitelem stavby firmou
SAHAN CB s.r.o., Skuherského 68, 370 01 České Budějovice, IČO 25186973, ve znění přílohy č. 2 návrhu
č. 1521/RK/18;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č. 1 smlouvy s firmou
SAHAN CB s.r.o., dle bodu II. tohoto usnesení hejtmance kraje k podpisu.
T: do 5. 12. 2018

K bodu: Návrh dotace na režimní měření hladin podzemních vod a sledování jejich jakosti v Jihočeských
pánvích
Usnesení č. 1378/2018/RK-55
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. neinvestiční dotaci ve výši 133 100,- Kč na režimní měření hladin podzemních vod a sledování jakosti
těchto vod v Jihočeských pánvích pro firmu ČEVAK a.s.,
2. smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtových prostředků Jihočeského kraje;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části
I. usnesení.

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora sportu, 1. výzva pro rok 2019 - vyhlášení, hodnotící
komise
Usnesení č. 1379/2018/RK-55
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
Pravidla Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportu, 1. výzva pro rok 2019, dle přílohy č. 1
návrhu č. 1408/RK/18;
II. vyhlašuje
Dotační program Jihočeského kraje Podpora sportu, 1. výzva pro rok 2019, s alokací 20 000 000 Kč,
s termínem zveřejnění výzvy 30. 11. 2018, s termínem zahájení podávání žádostí 2. 1. 2019 a s termínem
ukončení podávání žádostí 18. 1. 2019 do 12:00 hodin;
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III. jmenuje
hodnotící komisi pro výběr projektů ve složení:
Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky,
Rudolf Vejskrab, předseda Sportovní komise rady kraje,
Mgr. Pavel Talíř, člen rady kraje,
Ing. Tomáš Hajdušek, člen zastupitelstva kraje,
Mgr. Miroslav Hrdina, vedoucí oddělení mládeže tělovýchovy a sportu,
Veronika Nováková, oddělení mládeže tělovýchovy a sportu,
Mgr. Jan Vodička, vedoucí oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
Bc. Věra Štindlová, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje - pro opatření č. 1 a 2,
Ing. Jiří Voříšek, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje - pro opatření č. 3 až 7,
náhradní členy:
Pavel Hroch, náměstek hejtmanky,
Mgr. Miroslav Janovský, člen Sportovní komise rady kraje,
JUDr. Tomeš Vytiska, člen zastupitelstva kraje,
Jaroslav Kupsa, člen zastupitelstva kraje,
Bc. Eva Lachoutová, oddělení mládeže tělovýchovy a sportu,
Mgr. Marcela Šturmová, oddělení mládeže tělovýchovy a sportu,
Hana Műllerová, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
Jiřina Formánková, Dis., oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje;
IV. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit návrh seznamu hodnotící komisí doporučených projektů
zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 31. 5. 2019

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora oprav a rekonstrukcí místních komunikací, 1. výzva
pro rok 2019 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení č. 1380/2018/RK-55
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
Pravidla Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora oprav a rekonstrukcí místních komunikací,
1. výzva pro rok 2019, dle přílohy č. 1 návrhu č. 1399/RK/18;
II. vyhlašuje
Dotační program Jihočeského kraje Podpora oprav a rekonstrukcí místních komunikací, 1. výzva pro rok
2019, s alokací 30 000 000 Kč, s termínem zveřejnění výzvy 30. 11. 2018, s termínem zahájení podávání
žádostí 2. 1. 2019 a s termínem ukončení podávání žádostí 18. 1. 2019 do 12:00 hodin;
III. jmenuje
hodnotící komisi pro výběr projektů ve složení:
Bc. Jiří Švec, člen rady kraje,
Pavel Hroch, náměstek hejtmanky,
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje,
Václav Kučera, člen zastupitelstva kraje,
Ing. Jiří Klása, vedoucí odboru dopravy a SH,
Bc. Milan Veleba, odbor dopravy a SH,
Mgr. Jan Vodička, vedoucí oddělení administrace dotačních programů Jčk,
Hana Müllerová, oddělení administrace dotačních programů Jčk,
náhradní členy:
Ing. Ivo Moravec, člen rady kraje,
Ing. Jiří Fišer, člen zastupitelstva kraje,
Mgr. Pavel Eybert, člen zastupitelstva kraje,
Zdeněk Mráz, člen zastupitelstva kraje,
Mgr. Andrea Tetourová, odbor dopravy a SH,
Ing. Radomír Kučera, odbor dopravy a SH,
Bc. Věra Štindlová, oddělení administrace dotačních programů Jčk,
Ing. Jiří Voříšek, oddělení administrace dotačních programů Jčk;
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IV. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit zastupitelstvu kraje k projednání návrh seznamu hodnotící
komisí doporučených projektů.
T: 31. 5. 2019

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti vědy,
mládeže a sportu, 1. výzva pro rok 2019 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení č. 1381/2018/RK-55
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
Pravidla Dotačního programu Jihočeského kraje Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti vědy,
mládeže a sportu, 1. výzva pro rok 2019, dle přílohy č. 1 návrhu č. 1392/RK/18;
II. vyhlašuje
Dotační program Jihočeského kraje Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti vědy, mládeže
a sportu, 1. výzva pro rok 2019, s alokací 3 040 000 Kč, s termínem zveřejnění výzvy 30. 11. 2018,
s termínem zahájení podávání žádostí 2. 1. 2019 a s termínem ukončení podávání žádostí 18. 1. 2019
do 12:00 hodin;
III. jmenuje
hodnotící komisi pro výběr projektů ve složení:
Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky,
Rudolf Vejskrab, předseda Sportovní komise rady kraje,
Mgr. Pavel Talíř, člen rady kraje,
JUDr. Tomeš Vytiska, člen zastupitelstva kraje,
Mgr. Miroslav Hrdina, vedoucí oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu,
Bc. Eva Lachoutová, oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu,
Jiřina Formánková, DiS., oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
Mgr. Jan Vodička, vedoucí oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
náhradní členy:
Pavel Hroch, náměstek hejtmanky,
Ing. Tomáš Hajdušek, člen zastupitelstva kraje,
Jaroslav Kupsa, člen zastupitelstva kraje,
RNDr. Jana Krejsová, členka zastupitelstva kraje,
Mgr. Marcela Šturmová, oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu,
Veronika Nováková, oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu,
Bc. Lenka Věrná, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
Eva Kordíková, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje;
IV. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit zastupitelstvu kraje k projednání návrh seznamu hodnotící
komisí doporučených projektů.
T: 31. 5. 2019

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora práce s dětmi a mládeží (mimo oblast sportu), 1. výzva
pro rok 2019 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení č. 1382/2018/RK-55
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
Pravidla Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora práce s dětmi a mládeží (mimo oblast sportu),
1. výzva pro rok 2019, dle přílohy č. 1 návrhu č. 1391/RK/18;
II. vyhlašuje
Dotační program Jihočeského kraje Podpora práce s dětmi a mládeží (mimo oblast sportu) 1. výzva pro rok
2019, s alokací 7 000 000 Kč, s termínem zveřejnění výzvy dne 30. 11. 2019, s termínem zahájení podávání
žádostí dne 2. 1. 2019 a s termínem ukončení podávání žádostí dne 18. 1. 2019 do 12:00 hodin;
III. jmenuje
hodnotící komisi pro výběr projektů ve složení:
Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky,
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RNDr. Jana Krejsová, členka zastupitelstva kraje,
JUDr. Tomeš Vytiska, člen zastupitelstva kraje,
Emil Nývlt, člen výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost,
Mgr. Miroslav Hrdina, vedoucí oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu,
Bc. Eva Lachoutová, oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu,
Jiřina Formánková, DiS., oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
Mgr. Jan Vodička, vedoucí oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
náhradní členy:
Mgr. Pavel Klíma, člen zastupitelstva kraje,
Ing. Oldřich Kučera, člen výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost,
Pavel Souhrada, člen zastupitelstva kraje,
Pavel Hroch, náměstek hejtmanky,
Mgr. Marcela Šturmová, oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu,
Mgr. Radka Voldřichová, oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu,
Bc. Lenka Věrná, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
Eva Kordíková, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje;
IV. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit zastupitelstvu kraje k projednání návrh seznamu hodnotící
komisí doporučených projektů.
T: 31. 5. 2019

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora kultury, 1. výzva pro rok 2019 - vyhlášení, hodnotící
komise
Usnesení č. 1383/2018/RK-55
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
Pravidla Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora kultury, 1. výzva pro rok 2019, dle přílohy č. 1
návrhu č.1420/RK/18;
II. vyhlašuje
Dotační program Jihočeského kraje Podpora kultury, 1. výzva pro rok 2019, s alokací 12 000 000 Kč,
s termínem zveřejnění výzvy 30. 11. 2018, s termínem zahájení podávání žádostí 2. 1. 2019 a s termínem
ukončení podávání žádostí 18. 1. 2018 do 12:00 hodin;
III. jmenuje
1. hodnotící komisi pro Opatření č. 1 ve složení:
Pavel Hroch, náměstek hejtmanky,
Mgr. Jaromír Novák, náměstek hejtmanky,
Ing. Jaromír Talíř, člen zastupitelstva kraje, předseda kulturní komise,
Ing. Petr Kalina, člen zastupitelstva kraje,
Mgr. Patrik Červák, vedoucí odboru kultury a památkové péče,
PhDr. Monika Zárybnická, oddělení kultury a zřizovaných organizací,
Mgr. Jan Vodička, vedoucí oddělení administrace DP JčK,
Bc. Jitka Šálená, oddělení administrace DP JčK,
náhradní členy:
Mgr. Ing. Martin Doležal, člen zastupitelstva kraje,
Ing. Stanislav Mrvka, člen zastupitelstva kraje,
Ing. Andrea Nádravská, členka zastupitelstva kraje,
Václav Kučera, člen zastupitelstva kraje
Mgr. František Chrastina, vedoucí oddělení kultury a zřizovaných organizací,
Alena Janků, oddělení kultury a zřizovaných organizací,
Bc. Věra Štindlová, oddělení administrace DP JčK,
Jiřina Formánková, DiS., oddělení administrace DP JčK,
2. hodnotící komisi pro Opatření č. 2 ve složení:
Pavel Hroch, náměstek hejtmanky,
Mgr. Jaromír Novák, náměstek hejtmanky,
Ing. Jaromír Talíř, člen zastupitelstva kraje,
Ing. Petr Kalina, člen zastupitelstva kraje,
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Mgr. Patrik Červák, vedoucí odboru kultury a památkové péče,
Mgr. Jan Vodička, vedoucí oddělení administrace DP JčK,
Alena Janků, oddělení kultury a zřizovaných organizací,
Eva Kordíková, oddělení administrace DP JčK,
náhradní členy:
Mgr. Ing. Martin Doležal, člen zastupitelstva kraje,
Ing. Stanislav Mrvka, člen zastupitelstva kraje,
Václav Kučera, člen zastupitelstva kraje,
Mgr. František Chrastina, vedoucí oddělení kultury a zřizovaných organizací,
PhDr. Monika Zárybnická, oddělení kultury a zřizovaných organizací,
Bc. Věra Štindlová, oddělení administrace DP JčK,
Jiřina Formánková, DiS., oddělení administrace DP JčK;
IV. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit zastupitelstvu kraje návrh seznamu hodnotící komisí
doporučených projektů k projednání.
T: 31. 5. 2019

K bodu: Dotační program Jihočeské kraje Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, 1. výzva pro rok 2019 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení č. 1384/2018/RK-55
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
Pravidla Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, 1. výzva pro rok 2019, dle přílohy č. 1 návrhu č. 1421/RK/18;
II. vyhlašuje
Dotační program Jihočeské kraje Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, 1. výzva pro rok 2019, s alokací 7 000 000 Kč, s termínem zveřejnění výzvy 30. 11. 2018,
s termínem pro zahájení podávání žádostí 2. 1. 2019 a s termínem ukončení podávání žádostí 18. 1. 2019
do 12:00 hodin;
III. jmenuje
hodnotící komisi pro výběr projektů ve složení:
Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky,
Pavel Hroch, náměstek hejtmanky,
RNDr. Jana Krejsová, členka zastupitelstva kraje,
Doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D., členka zastupitelstva kraje,
Mgr. Renata Zumrová, oddělení kontroly a financování,
Mgr. Michaela Mottlová, oddělení projektů a plánování sociálních služeb,
Mgr. Jan Vodička, vedoucí oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
Hana Müllerová, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
náhradní členy
Mgr. Pavel Talíř, člen rady kraje,
Václav Kučera, člen zastupitelstva kraje,
Ing. Olga Bastlová, členka zastupitelstva kraje,
Ing. Andrea Nádravská, členka zastupitelstva kraje.
Ing. Jana Holická, vedoucí oddělení kontroly a financování,
Mgr. Marek Nerud, vedoucí oddělení prevence a humanitních činností,
Bc. Lenka Věrná, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
Bc. Věra Štindlová, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje;
IV. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit zastupitelstvu kraje návrh seznamu hodnotící komisí
doporučených projektů.
T: 31. 5. 2019
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K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora školství, 1. výzva pro rok 2019 - vyhlášení, hodnotící
komise
Usnesení č. 1385/2018/RK-55
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
Pravidla Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora školství, 1. výzva pro rok 2019 dle přílohy č. 1
návrhu č. 1422/RK/18;
II. vyhlašuje
Dotační program Jihočeského kraje Podpora školství, 1. výzva pro rok 2019, s alokací 4 500 000 Kč,
s termínem zveřejnění výzvy 30. 11. 2018, s termínem zahájení podávání žádostí 2. 1. 2019 a s termínem
ukončení podávání žádostí 18. 1. 2019 do 12:00 hodin;
III. jmenuje
hodnotící komisi pro výběr projektů ve složení:
Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky,
Pavel Hroch, náměstek hejtmanky,
Václav Kučera, člen zastupitelstva kraje,
RNDr. Jana Krejsová, členka zastupitelstva kraje,
Ludmila Tomanová, oddělení školství, předškolní vzdělávání,
Mgr. Marcela Dominová, oddělení školství, základní vzdělávání,
Mgr. Jan Vodička, vedoucí oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
Hana Müllerová, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
náhradní členy:
Mgr. Pavel Klíma, člen zastupitelstva, předseda VVVZ,
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje,
Bc. Jiří Švec, člen rady kraje,
JUDr. Tomeš Vytiska, člen zastupitelstva kraje,
Jana Palmová, oddělení školství, základní vzdělávání,
Ing. Lucie Reitingerová, oddělení školství, dotační politika kraje, střední vzdělávání,
Jiřina Formánková, DiS., administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
Ing. Andrea Boukalová, administrace dotačních programů Jihočeského kraje;
IV.
ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit zastupitelstvu kraje k projednání návrh seznamu hodnotící
komisí doporučených projektů.
T: 31. 5. 2019

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora prevence kriminality v Jihočeském kraji, 1. výzva pro
rok 2019 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení č. 1386/2018/RK-55
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
Pravidla Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora prevence kriminality v Jihočeském kraji, 1. výzva
pro rok 2019, dle přílohy č. 1 návrhu č. 1423/RK/18;
II. vyhlašuje
Dotační program Jihočeského kraje Podpora prevence kriminality v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2019,
s alokací 1 000 000 Kč, s termínem zveřejnění výzvy 30. 11. 2018, s termínem pro zahájení podávání
žádostí 2. 1. 2019 a s termínem ukončení podávání žádostí 18. 1. 2019 do 12:00 hodin;
III. jmenuje
hodnotící komisi pro výběr projektů ve složení:
Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky,
Ing. Stanislav Mrvka, člen zastupitelstva kraje,
Ing. Jiří Fišer, člen zastupitelstva kraje,
Doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D., členka zastupitelstva kraje,
Mgr. Veronika Švehlová Bullová, oddělení prevence a humanitních činností,
Mgr. Marek Nerud, vedoucí oddělení prevence a humanitárních činností,
Mgr. Jan Vodička, vedoucí oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
Hana Müllerová, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje;
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náhradní členy:
RNDr. Jana Krejsová, členka zastupitelstva kraje,
Ing. Olga Bastlová, členka zastupitelstva kraje,
Pavel Hroch, náměstek hejtmanky,
Ing. Jan Bauer, člen zastupitelstva kraje,
Mgr. Pavla Doubková, vedoucí odboru sociálních věcí,
Mgr. Monika Hanzelyová, oddělení projektů a plánování sociálních služeb,
Bc. Věra Štindlová, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
Bc. Lenka Věrná, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje.
IV. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit zastupitelstvu kraje návrh seznamu hodnotící komisí
doporučených projektů.
T: 31. 5. 2019

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Kulturní dědictví, 1. výzva pro rok 2019 - vyhlášení, hodnotící
komise
Usnesení č. 1387/2018/RK-55
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
Pravidla Dotačního programu Jihočeského kraje Kulturní dědictví, 1. výzva pro rok 2019, dle přílohy č. 1
návrhu č. 1424/RK/18;
II. vyhlašuje
Dotační program Jihočeského kraje Kulturní dědictví, 1. výzva pro rok 2019, s alokací 14 000 000 Kč,
s termínem zveřejnění výzvy 30. 11. 2018, s termínem zahájení podávání žádostí 2. 1. 2019 a s termínem
ukončení podávání žádostí 18. 1. 2019 do 12:00 hodin;
III. jmenuje
hodnotící komisi pro výběr projektů ve složení:
Pavel Hroch, náměstek hejtmanky,
Mgr. Jiří Žižka, člen zastupitelstva kraje,
Mgr. Pavel Klíma, člen zastupitelstva kraje,
Ing. Hana Tůmová, Ph.D., členka zastupitelstva kraje,
Mgr. Patrik Červák, vedoucí odboru kultury a památkové péče,
Mgr. Jaroslava Vítovcová, vedoucí oddělení památkové péče,
Mgr. Jan Vodička, vedoucí oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje
Mgr. Klára Hlachová Korostenská, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje (pro
opatření č. 3 a 5),
Eva Kordíková, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje (pro opatření č. 1, 2, 4 a 6),
náhradní členy:
Ing. Stanislav Mrvka, člen zastupitelstva kraje,
Ing. Jaromír Talíř, člen zastupitelstva kraje, předseda kulturní komise,
Mgr. Pavel Eybert, člen zastupitelstva kraje,
Ing. Petr Kalina, člen zastupitelstva kraje,
Mgr. František Chrastina, vedoucí oddělení kultury a zřizovaných organizací,
Eliška Výborná, oddělení památkové péče,
Bc. Jitka Šálená, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
Bc. Věra Štindlová, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje;
IV. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit zastupitelstvu kraje k projednání návrh seznamu hodnotící
komisí doporučených projektů.
T: 31. 5. 2019

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora paliativní péče v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok
2019 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení č. 1388/2018/RK-55
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
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Pravidla Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora paliativní péče v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok
2019, dle přílohy č. 1 návrhu č. 1394/RK/18;
II. vyhlašuje
Dotační program Jihočeského kraje Podpora paliativní péče v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2019,
s alokací 1 800 000 Kč, s termínem zveřejnění výzvy 30. 11. 2018, s termínem zahájení podávání žádostí
2. 1. 2019 a s termínem ukončení podávání žádostí 18. 1. 2019 do 12:00 hodin;
III. jmenuje
hodnotící komisi pro výběr projektů ve složení:
Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka kraje,
Mgr. Pavel Klíma, člen zastupitelstva kraje,
Pavel Hroch, náměstek hejtmanky,
Mgr. Pavel Eybert, člen zastupitelstva kraje,
Mgr. Ivana Turková, oddělení zdravotní péče,
Mgr. Petr Studenovský, vedoucí odboru zdravotnictví,
Mgr. Jan Vodička, vedoucí oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
Bc. Lenka Věrná, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
náhradní členy:
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje,
JUDr. Ing. Tomáš Bouzek, člen zastupitelstva kraje,
Ing. Jiří Fišer, člen zastupitelstva kraje,
RNDr. Jan Zahradník, člen zastupitelstva kraje,
Ing. Milan Rybák, oddělení zdravotní péče,
Petra Šírková, oddělení zdravotní péče,
Jiřina Formánková, DiS., oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
Eva Kordíková, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje;
IV. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit zastupitelstvu kraje k projednání návrh seznamu hodnotící
komisí doporučených projektů.
T: 31. 5. 2019

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora muzeí a galerií, 1. výzva pro rok 2019 - vyhlášení,
hodnotící komise
Usnesení č. 1389/2018/RK-55
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
Pravidla Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora muzeí a galerií, 1. výzva pro rok 2019, dle přílohy
č. 1 návrhu č. 1415/RK/18;
II. vyhlašuje
Dotační program Jihočeského kraje Podpora muzeí a galerií, 1. výzva pro rok 2019, s alokací 1 500 000 Kč,
s termínem zveřejnění výzvy 30. 11. 2018, s termínem zahájení podávání žádostí 2. 1. 2019 a s termínem
ukončení podávání žádostí 18. 1. 2019 do 12:00 hodin;
III. jmenuje
hodnotící komisi pro výběr projektů ve složení:
Pavel Hroch, náměstek hejtmanky,
Mgr. Jaromír Novák, náměstek hejtmanky,
Ing. Jaromír Talíř, člen zastupitelstva kraje,
Ing. Petr Kalina, člen zastupitelstva kraje,
Mgr. Patrik Červák, vedoucí odboru kultury a památkové péče,
PhDr. Monika Zárybnická, oddělení kultury a zřizovaných organizací,
Mgr. Jan Vodička, vedoucí oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
Mgr. Klára Hlachová Korostenská, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
náhradní členy:
Mgr. Ing. Martin Doležal, člen zastupitelstva kraje,
Ing. Stanislav Mrvka, člen zastupitelstva kraje,
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Ing. Andrea Nádravská, členka zastupitelstva kraje,
Václav Kučera, člen zastupitelstva kraje,
Mgr. František Chrastina, vedoucí oddělení kultury a zřizovaných organizací,
Alena Janků, oddělení kultury a zřizovaných organizací,
Bc. Jitka Šálená, oddělení administrace dotačních programů JčK,
Eva Kordíková, oddělení administrace dotačních programů JčK;
IV. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit zastupitelstvu kraje k projednání návrh seznamu hodnotící
komisí doporučených projektů.
T: 31. 5. 2019

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury,
1. výzva pro rok 2019 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení č. 1390/2018/RK-55
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
Pravidla Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské
infrastruktury, 1. výzva pro rok 2019, dle přílohy č. 1 návrhu č. 1426/RK/18;
II. vyhlašuje
Dotační program Jihočeského kraje Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, 1. výzva
pro rok 2019, s termínem zveřejnění výzvy 30. 11. 2018, s termínem zahájení podávání žádostí 2. 1. 2019
a s termínem ukončení podávání žádostí 18. 1. 2019 do 12:00 hodin, s alokací 32 000 000 Kč;
III. jmenuje
hodnotící komisi pro výběr projektů ve složení:
Pavel Hroch, náměstek hejtmanky,
Mgr. Pavel Talíř, člen rady kraje,
Zdeněk Mráz, člen zastupitelstva kraje a předseda Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí
zastupitelstva kraje,
Václav Kučera, člen zastupitelstva kraje,
Ing. Monika Wögebauerová, oddělení vodního hospodářství,
Ing. Karolína Zámišová, oddělení vodního hospodářství,
Mgr. Jan Vodička, vedoucí oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
Ing. Andrea Boukalová, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
náhradní členy:
Mgr. Jaromír Novák, náměstek hejtmanky,
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje,
RNDr. Jana Krejsová, členka zastupitelstva kraje,
Ing. Hana Tůmová, Ph.D., členka zastupitelstva kraje,
Ing. Hana Zahradníková, vedoucí oddělení vodního hospodářství,
Ing. Helena Rybková, oddělení vodního hospodářství,
Hana Müllerová, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
Bc. Gabriela Přibylová, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje;
IV. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit zastupitelstvu kraje k projednání návrh seznamu hodnotící
komisí doporučených projektů.
T: 31. 5. 2019

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti kultury,
1. výzva pro rok 2019 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení č. 1391/2018/RK-55
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
Pravidla Dotačního programu Jihočeského kraje Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti kultury,
1. výzva pro rok 2019, dle přílohy č. 1 návrhu č. 1381/RK/18;
II. vyhlašuje
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Dotační program Jihočeského kraje Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti kultury, 1. výzva pro
rok 2019, s alokací 1 500 000 Kč, s termínem zveřejnění výzvy 30. 11. 2018, s termínem zahájení podávání
žádostí 2. 1. 2019 a s termínem ukončení podávání žádostí 18. 1. 2019 do 12:00 hodin;
III. jmenuje
hodnotící komisi pro výběr projektů ve složení:
Pavel Hroch, náměstek hejtmanky,
Mgr. Jaromír Novák, náměstek hejtmanky,
Ing. Jaromír Talíř, člen zastupitelstva kraje,
Ing. Petr Kalina, člen zastupitelstva kraje,
Mgr. Patrik Červák, vedoucí odboru kultury a památkové péče,
Alena Janků, oddělení kultury a zřizovaných organizací,
Mgr. Jan Vodička, vedoucí oddělení administrace DP JK,
Eva Kordíková, oddělení administrace DP JK,
náhradní členy:
Mgr. Ing. Martin Doležal, člen zastupitelstva kraje,
Ing. Stanislav Mrvka, člen zastupitelstva kraje,
Mgr. Jiří Žižka, člen zastupitelstva kraje,
Ing. Andrea Nádravská, členka zastupitelstva kraje,
Mgr. František Chrastina, vedoucí oddělení kultury a zřizovaných organizací,
PhDr. Monika Zárybnická, oddělení kultury a zřizovaných organizací,
Bc. Věra Štindlová, oddělení administrace DP JK,
Jiřina Formánková, DiS., oddělení administrace DP JK;
IV. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit návrh seznamu hodnotící komisí doporučených projektů
zastupitelstvu kraje k projednání.
Termín: 31. 5. 2019

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora rodinné politiky Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok
2019, hodnotící komise
Usnesení č. 1392/2018/RK-55
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
Pravidla Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora rodinné politiky Jihočeského kraje (Podpora
posilování rodičovských kompetencí, mezigeneračního soužití a prevence sociálního vyloučení rodičů
pečujících o děti), 1. výzva pro rok 2019, dle přílohy č. 1 návrhu č.1413/RK/18;
II. vyhlašuje
Dotační program Jihočeského kraje Podpora rodinné politiky Jihočeského kraje (Podpora posilování
rodičovských kompetencí, mezigeneračního soužití a prevence sociálního vyloučení rodičů pečujících
o děti), 1. výzva pro rok 2019, s alokací 2 500 000 Kč, s termínem zveřejnění výzvy 30. 11. 2018,
s termínem zahájení podávání žádostí 2. 1. 2019 a s termínem ukončení podávání žádostí 18. 1. 2019 do
12:00 hodin;
III. jmenuje
hodnotící komisi pro výběr projektů ve složení:
Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky,
Pavel Hroch, náměstek hejtmanky,
Ing. Stanislav Mrvka, člen zastupitelstva kraje,
Doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D., členka zastupitelstva kraje,
Mgr. Pavla Doubková, vedoucí odboru sociálních věcí,
Mgr. Eva Novotná, vedoucí oddělní sociálně-právní ochrany dětí,
Mgr. Jan Vodička, vedoucí oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
Mgr. Klára Hlachová Korostenská, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
náhradní členy:
RNDr. Jana Krejsová, členka zastupitelstva kraje,
Ing. Olga Bastlová, členka zastupitelstva kraje,
Ing. Jiří Fišer, člen zastupitelstva kraje,
Ing. Jan Bauer, člen zastupitelstva kraje,
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Mgr. Lucie Šustová, DiS, oddělení sociálně-právní ochrany dětí,
Ing. Vendula Procházková, oddělení projektů a plánování sociálních služeb,
Hana Müllerová, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
Jana Janků, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje;
IV. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit zastupitelstvu kraje k projednání návrh seznamu hodnotící
komisí doporučených projektů.
T:31. 5. 2019

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora bezpříspěvkového dárcovství krve v Jihočeském kraji,
1. výzva pro rok 2019 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení č. 1393/2018/RK-55
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
Pravidla Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora bezpříspěvkového dárcovství krve v Jihočeském
kraji, 1. výzva pro rok 2019, dle přílohy č. 1 návrhu č. 1418/RK/18;
II. vyhlašuje
Dotační program Jihočeského kraje Podpora bezpříspěvkového dárcovství krve v Jihočeském kraji, 1. výzva
pro rok 2019, s alokací 700 000 Kč, s termínem zveřejnění výzvy 30. 11. 2018, s termínem zahájení
podávání žádostí 2. 1. 2019 a s termínem ukončení podávání žádostí 18. 1. 2019 do 12:00 hodin;
III. jmenuje
hodnotící komisi pro výběr projektů ve složení:
Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka kraje,
JUDr, Ing. Tomáš Bouzek, člen zastupitelstva kraje,
Pavel Hroch, náměstek hejtmanky,
Ing. Jan Zahradník, člen zastupitelstva kraje,
Mgr. Petr Studenovský, vedoucí odboru zdravotnictví,
Mgr. Ivana Turková, oddělení zdravotní péče,
Mgr. Jan Vodička, vedoucí oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
Mgr. Blanka Leitgebová, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
náhradní členy:
Ing. Jaromír Slíva, MBA, člen zastupitelstva kraje,
JUDr. Josef Knot, MBA, první náměstek hejtmanky,
Ing. Pavel Pavel, člen zastupitelstva kraje,
Mgr. Pavel Eybert, člen zastupitelstva kraje,
Petra Šírková, oddělení zdravotní péče,
Ing. Milan Rybák, oddělení zdravotní péče,
Hana Müllerová, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
Mgr. Klára Hlachová Korostenská, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje;
IV. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit zastupitelstvu kraje k projednání návrh seznamu hodnotící
komisí doporučených projektů.
T: 31. 5. 2019

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí
Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2019 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení č. 1394/2018/RK-55
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
Pravidla Dotačního programu Jihočeského kraje Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů
obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2019, dle přílohy č. 1 návrhu č. 1437/RK/18;
II. vyhlašuje
Dotační program Jihočeského kraje Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí
Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2019, s alokací 32 000 000 Kč, s termínem zveřejnění výzvy
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30. 11. 2018, s termínem zahájení podávání žádostí 2. 1. 2019 a s termínem ukončení podávání žádostí
18. 1. 2019 do 12:00 hodin;
III. jmenuje
hodnotící komisi pro výběr projektů ve složení:
Pavel Hroch, náměstek hejtmanky,
Ing. Stanislav Mrvka, člen zastupitelstva kraje,
Mgr. Pavel Talíř, člen rady kraje,
Václav Kučera, člen zastupitelstva kraje,
Ing. Zdeňka Pandulová, vedoucí odboru KHEJ, pověřená vedením,
Ing. Jiří Holub, oddělení krizového řízení,
Mgr. Jan Vodička, vedoucí oddělení administrace dotačních programů,
Bc. Gabriela Přibylová, oddělení administrace dotačních programů,
plk. Ing. Martin Sviták, zástupce Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje – s hlasem poradním,
náhradní členy:
Mgr. Ing. Martin Doležal, člen zastupitelstva kraje,
Mgr. Jaromír Novák, náměstek hejtmanky,
Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky,
JUDr. Tomeš Vytiska, člen zastupitelstva kraje,
Bc. Tomáš Rjabec, oddělení krizového řízení,
Vladimír Medvedz, oddělení krizového řízení,
Hana Müllerová, oddělení administrace dotačních programů,
Ing. Andrea Boukalová, oddělení administrace dotačních programů,
mjr. Ing. Jiří Chmel, zástupce Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje – s hlasem poradním;
IV. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit zastupitelstvu kraje k projednání návrh seznamu hodnotící
komisí doporučených projektů.
T: 31. 5. 2019

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora a rozvoj protidrogové politiky Jihočeského kraje v roce
2019, 1. výzva pro rok 2019 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení č. 1395/2018/RK-55
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
Pravidla Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora a rozvoj protidrogové politiky Jihočeského kraje
v roce 2019, 1. výzva pro rok 2019, dle přílohy č. 1 návrhu č. 1441/RK/18;
II. vyhlašuje
Dotační program Jihočeského kraje Podpora a rozvoj protidrogové politiky Jihočeského kraje v roce 2019,
1. výzva pro rok 2019, s alokací 8 500 000 Kč, s termínem zveřejnění výzvy 30. 11. 2018, s termínem
zahájení podávání žádostí 2. 1. 2019 a s termínem ukončení podávání žádostí 18. 1. 2019 do 12:00 hodin;
III. jmenuje
hodnotící komisi pro výběr projektů ve složení:
Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky,
Ing. Stanislav Mrvka, člen zastupitelstva kraje,
Pavel Hroch, náměstek hejtmanky,
Doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D, členka zastupitelstva kraje,
Mgr. Pavla Doubková, vedoucí odboru sociálních věcí,
Mgr. Marek Nerud, odbor sociálních věcí, vedoucí oddělení prevence a humanitárních činností,
Mgr. Jan Vodička, odbor evropských záležitostí, vedoucí oddělení administrace dotačních programů Jčk,
Jana Janků, odbor evropských záležitostí, oddělení administrace dotačních programů Jčk,
náhradní členy:
RNDr. Jana Krejsová, členka zastupitelstva kraje,
Ing. Olga Bastlová, členka zastupitelstva kraje,
Ing. Jiří Fišer, člen zastupitelstva kraje,
Ing. Jan Bauer, člen zastupitelstva kraje,
Ing. Vendula Procházková, odbor sociálních věcí, vedoucí oddělení projektů a plánování,
Mgr. Veronika Švehlová Bulová, odbor sociálních věcí, oddělení prevence a humanitárních činností,
34
U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 370 76, Tel: 386720111, http://www.kraj-jihocesky.cz

Hana Müllerová, odbor evropských záležitostí, oddělení administrace dotačních programů Jčk,
Bc Lenka Věrná, odbor evropských záležitostí, oddělení administrace dotačních programů Jčk;
IV. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit návrh seznamu hodnotící komisí doporučených projektů
zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 31. 5. 2019

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Bílá stopa, 1. výzva pro rok 2019 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení č. 1396/2018/RK-55
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
Pravidla Dotačního programu Jihočeského kraje Bílá stopa, 1. výzva pro rok 2019, dle přílohy č. 1 návrhu
č. 1442/RK/18;
II. vyhlašuje
Dotační program Jihočeského kraje Bílá stopa, 1. výzva pro rok 2019, s alokací 500 000 Kč, s termínem
zveřejnění výzvy 30. 11. 2018, s termínem zahájení podávání žádostí 2. 1. 2019 a s termínem ukončení
podávání žádostí 18. 1. 2019 do 12:00 hodin;
III. jmenuje
hodnotící komisi pro výběr projektů ve složení:
JUDr. Josef Knot, MBA, první náměstek hejtmanky,
Pavel Hroch, náměstek hejtmanky,
Ing. Olga Bastlová, členka zastupitelstva kraje,
Václav Kučera, člen zastupitelstva kraje,
Ing. Luboš Průcha, vedoucí odboru regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu,
Jana Juhaňáková, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu, úsek vedoucího
odboru,
Mgr. Jan Vodička, vedoucí oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
Jana Janků, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
náhradní členy:
RNDr. Jana Krejsová, členka zastupitelstva kraje,
Ing. Jan Bartošek, člen zastupitelstva kraje,
JUDR. Bohumil Bezemek, člen zastupitelstva kraje,
Ing. Petr Kalina, člen zastupitelstva kraje,
Ing. Lucie Dlouhá, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu, úsek vedoucího
odboru,
Ing. Zuzana Lerchová, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu, úsek vedoucího
odboru,
Hana Müllerová, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
Ing. Jiří Voříšek, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje.
IV. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit návrh seznamu hodnotících komisí doporučených projektů
zastupitelstvu kraje k projednání.
T. 31. 5. 2019

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Rozvoj venkova a krajiny, 1. výzva pro rok 2019 - vyhlášení,
hodnotící komise
Usnesení č. 1397/2018/RK-55
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
Pravidla Dotačního programu Jihočeského kraje Rozvoj venkova a krajiny, 1. výzva pro rok 2019, dle přílohy
č. 1 návrhu č. 1464/RK/18;
II. vyhlašuje
Dotační program Jihočeského kraje Rozvoj venkova a krajiny, 1. výzva pro rok 2019, s termínem zveřejnění
výzvy 30. 11. 2018, s termínem zahájení podávání žádostí 2. 1. 2019 a s termínem ukončení podávání
žádostí 18. 1. 2019 do 12:00 hod, s alokací 10 000 000 Kč;
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III. jmenuje
hodnotící komisi pro výběr projektů ve složení:
Pavel Hroch, náměstek hejtmanky,
Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky,
Zdeněk Mráz, člen zastupitelstva kraje,
Václav Kučera, člen zastupitelstva kraje,
Ing. Ludmila Kuthanová, oddělení lesního hospodářství a zemědělství (Opatření 2A, 2B ,3 , 4, 5),
Ing. Libuše Jozková, oddělení ekologie krajiny a NATURA 2000 (Opatření 2A, 2B ,3 , 4, 5),
Mgr. Veronika Królová, Ph.D., oddělení ekologie krajiny a NATURA 2000 (Opatření 1),
Ing. Hana Machartová, oddělení ekologie krajiny a NATURA 2000 (Opatření 1),
Mgr. Jan Vodička, vedoucí oddělení administrace dotačních programů Jčk,
Markéta Vrábková, DiS., oddělení administrace dotačních programů Jčk.
náhradní členy:
Mgr. Jaromír Novák, náměstek hejtmanky,
Mgr. Pavel Talíř, člen rady kraje,
RNDr. Jana Krejsová, členka zastupitelstva kraje,
Ing. Jan Kubík, člen zastupitelstva kraje,
Ing. Josef Klement, oddělení lesního hospodářství a zemědělství,
Ing. Antonín Košnář, Ph.D., oddělení lesního hospodářství a zemědělství,
Ing. Monika Wögebauerová, oddělení vodního hospodářství,
Ing. Helena Rybková, oddělení vodního hospodářství,
Ing. Andrea Boukalová, oddělení administrace dotačních programů Jčk,
Bc. Gabriela Přibylová, oddělení administrace dotačních programů Jčk;
IV. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit zastupitelstvu kraje k projednání návrh seznamu hodnotící
komisí doporučených projektů.
T: 31. 5. 2019

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora lyžařských výcvikových kurzů, 1. výzva pro rok 2019 vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení č. 1398/2018/RK-55
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
Pravidla Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora lyžařských výcvikových kurzů, 1. výzva pro rok
2019, dle přílohy č. 1 návrhu č. 1419/RK/18;
II. vyhlašuje
Dotační program Jihočeského kraje Podpora lyžařských výcvikových kurzů, 1. výzva pro rok 2019, s alokací
10 000 000 Kč; s termínem zveřejnění výzvy 30. 11. 2018, s termínem zahájení podávání žádostí 2. 1. 2019
a s termínem ukončení podávání žádostí 18. 1. 2019 do 12:00 hodin;
III. jmenuje
hodnotící komisi pro výběr projektů ve složení:
Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky,
Pavel Hroch, náměstek hejtmanky,
RNDr. Jana Krejsová, členka zastupitelstva kraje,
Václav Kučera, člen zastupitelstva kraje,
Ing. Hana Šímová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy,
Ing. Lucie Reitingerová, oddělení školství, mládeže a tělovýchovy,
Mgr. Jan Vodička, vedoucí oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
Mgr. Blanka Leitgebová, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
náhradní členy:
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje,
Ing. Pavel Pavel, člen rady kraje,
JUDr. Tomeš Vytiska, člen zastupitelstva kraje,
Ing. Jan Bartošek, člen zastupitelstva kraje,
PaedDr. Jiří Moravec, vedoucí oddělení školství, mládeže a tělovýchovy,
Mgr. Lenka Fučíková oddělení školství, mládeže a tělovýchovy,
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Hana Müllerová, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
Mgr. Klára Hlachová Korostenská, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje;
IV. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit zastupitelstvu kraje k projednání návrh seznamu hodnotící
komisí doporučených projektů.
T: 30. 4. 2019

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora žáků a studentů Jihočeského kraje, výzva pro školní
rok 2018/2019 - výběr žádostí
Usnesení č. 1399/2018/RK-55
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Podpora žáků a studentů Jihočeského kraje, výzva pro školní rok 2018/2019, dle přílohy č. 1 návrhu
č. 1479/RK/18;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. navýšení alokace Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora žáků a studentů Jihočeského kraje,
výzva pro školní rok 2018/2019 o částku 412 450 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 žáků a studentů Jihočeského
kraje, výzva pro školní rok 2018/2019, v celkové výši 6 303 500 Kč dle přílohy č. 1 návrhu č. 1479/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: Dotační program Jihočeského kraje Podpora nových oborů na vysokých školách v Jčk, 2. výzva pro
rok 2018 - navýšení alokace
Usnesení č. 1400/2018/RK-55
Rada Jihočeského kraje
I.
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
1. navýšení alokace Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora nových oborů na vysokých školách,
2. výzva pro rok 2018 o částku 264 980 Kč z nevyčerpaných finančních prostředků Dotačního programu
Jihočeského kraje Podpora žáků a studentů Jihočeského kraje, výzva pro školní rok 2017/2018,
2. navýšení dotace v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora nových oborů na vysokých
školách, 2. výzva pro rok 2018 v celkové výši 264 980 Kč:
a) Jihočeská univerzita, projekt „Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji v oboru Ochrany vod
a rybářství“ - o částku 132 490 Kč na celkovou výši dotace 1 799 980 Kč,
b) Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, projekt „Příprava akreditace bakalářského
programu Řízení lidských zdrojů“ - o částku 132 490 Kč na celkovou výši dotace 1 970 000 Kč;
II. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 13. 12. 2018

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora technického vzdělávání, 1. výzva pro rok 2018 - výběr
projektů
Usnesení č. 1401/2018/RK-55
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
Protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Podpora technického vzdělávání, 1. výzva pro rok 2018, dle přílohy č. 1 návrhu č. 1482/RK/18;
II. doporučuje
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zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora
technického vzdělávání, 1. výzva pro rok 2018, v celkové výši 2 000 000 Kč dle příloh návrhu č. 1482/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: Žádosti o změnu realizace projektů v rámci dotačních programů Jihočeského kraje
Usnesení č. 1402/2018/RK-55
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. žádost příjemce dotace Studio JR, s.r.o., Kněžská 411/6, 370 01 České Budějovice, IČO 26050501,
o prodloužení termínu realizace projektu „100. výročí založení Československé republiky – uspořádání
slavnostní regionální konference se zahraničním přesahem“, reg. č. 462-016/18, v rámci Dotačního
programu Jihočeského kraje Podpora oslav 100 let české státnosti, 1. výzva pro rok 2018,
2. žádost příjemce dotace obce Čimelice, Čimelice 51, 398 04 Čimelice, IČO 00249599, o prodloužení
termínu realizace projektu „Stavební úprava a přístavba výtahu pro zajištění bezbariérového přístupu objektu
zdravotního střediska Čimelice“, reg. č. 439-02-006/2018, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2018,
3. žádost příjemce dotace města Soběslav, náměstí Republiky 59, 392 01 Soběslav, IČO 00252921,
o prodloužení termínu realizace projektu „Příprava projektové dokumentace na akci Revitalizace
autobusového nádraží v Soběslavi – dopravní přestupní terminál“, reg. č. 439-03-004/2018, v rámci
Dotačního programu Jihočeského kraje Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje, 1. výzva pro
rok 2018,
4. žádost příjemce dotace města Soběslav, náměstí Republiky 59, 392 01 Soběslav, IČO 00252921,
o prodloužení termínu následného dokončení stavebních úprav projektu „Příprava projektové dokumentace
na akci Revitalizace autobusového nádraží v Soběslavi – dopravní přestupní terminál“, reg. č. 439-03004/2018, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského
kraje, 1. výzva pro rok 2018,
5. žádost příjemce dotace obce Nerestce, Dolní Nerestce 46, 398 04 Čimelice, IČO 00511731, o prodloužení
termínu realizace projektu „Projektová dokumentace – Rekonstrukce obecní budovy Nerestce“, reg. č. 3903-002/15, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského
kraje, 2. výzva pro rok 2015;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. prodloužení termínu realizace projektu „100. výročí založení Československé republiky – uspořádání
slavnostní regionální konference se zahraničním přesahem“, reg. č. 462-016/18, příjemce dotace Studio JR,
s.r.o., Kněžská 411/6, 370 01 České Budějovice, IČO 26050501, v rámci Dotačního programu Jihočeského
kraje Podpora oslav 100 let české státnosti, 1. výzva pro rok 2018, a to do 31. 3. 2019 s termínem podání
závěrečné zprávy do 15. 4. 2019,
2. prodloužení termínu realizace projektu „Stavební úprava a přístavba výtahu pro zajištění bezbariérového
přístupu objektu zdravotního střediska Čimelice“, reg. č. 439-02-006/2018, příjemce dotace obce Čimelice,
Čimelice 51, 398 04 Čimelice, IČO 00249599, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Rozvoj
hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2018, a to do 31. 8. 2019 s termínem
podání závěrečné zprávy do 13. 9. 2019,
3. prodloužení termínu realizace projektu „Příprava projektové dokumentace na akci Revitalizace
autobusového nádraží v Soběslavi – dopravní přestupní terminál“, reg. č. 439-03-004/2018, příjemce dotace
města Soběslav, náměstí Republiky 59, 392 01 Soběslav, IČO 00252921, v rámci Dotačního programu
Jihočeského kraje Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2018, a to do
30. 6. 2019 s termínem podání závěrečné zprávy do 14. 7. 2019,
4. prodloužení termínu následného dokončení stavebních úprav projektu „Příprava projektové dokumentace
na akci Revitalizace autobusového nádraží v Soběslavi – dopravní přestupní terminál“, reg. č. 439-03004/2018, příjemce dotace města Soběslav, náměstí Republiky 59, 392 01 Soběslav, IČO 00252921,
v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje,
1. výzva pro rok 2018, a to do 20. 6. 2022 s termínem podání závěrečné zprávy do 4. 7. 2022,
5. prodloužení termínu realizace projektu „Projektová dokumentace – Rekonstrukce obecní budovy
Nerestce“, reg. č. 439-03-002/15, příjemce dotace obce Nerestce, Dolní Nerestce 46, 398 04 Čimelice, IČO

38
U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 370 76, Tel: 386720111, http://www.kraj-jihocesky.cz

00511731, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského
kraje, 2. výzva pro rok 2015, a to do 9. 11. 2019 s termínem podání závěrečné zprávy do 23. 11. 2019;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 13. 12. 2018

K bodu: Aktualizace vzoru smlouvy o poskytnutí dotace
Usnesení č. 1403/2018/RK-55
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit vzor Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci dotačních programů Jihočeského
kraje ve znění uvedeném v příloze návrhu č. 1428/RK/18;
II. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 13. 12. 2018

K bodu: Dodatek ke zřizovací listině organizace Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
Usnesení č. 1404/2018/RK-55
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. 19 zřizovací listiny Jihočeského muzea v Českých Budějovicích,
příspěvkové organizace Jihočeského kraje, kterým se mění příloha č. IA „Soupis majetku ve vlastnictví
zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření („svěřený majetek“)“;
II. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 13. 12. 2018

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Oprava účelové komunikace Mnichovice“
Usnesení č. 1405/2018/RK-55
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevření, posouzení a hodnocení nabídek uvedený v příloze č. 1 k návrhu č. 1523/RK/18
na plnění veřejné zakázky s názvem „Oprava účelové komunikace Mnichovice“ 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
1. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Oprava účelové komunikace Mnichovice“:
název společnosti: SWIETELSKY stavební s.r.o.
se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO: 48035599
za cenu nejvýše přípustnou 2 967 919,68 Kč bez DPH, 3 591 182,81 Kč vč. DPH,
2. v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem možnost vyzvat k uzavření smlouvy dalšího
účastník zadávacího řízení:
název společnosti: STRABAG a.s.
se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 000 Praha 5
IČO: 60838744
za cenu nejvýše přípustnou 3 099 792,14 Kč bez DPH, 3 750 748,49 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. vykonávat funkci stavebníka na „Oprava účelové komunikace Mnichovice“.
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K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Rekonstrukce stoupaček a koupelen pavilonu C Domova
mládeže VOŠ a SPŠ Volyně“
Usnesení č. 1406/2018/RK-55
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání obálek s nabídkami a záznam o posouzení hodnocení nabídek uvedené v přílohách
č. 1 - 2 k návrhu č. 1562/RK/18 na plnění veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce stoupaček a koupelen
pavilonu C Domova mládeže VOŠ a SPŠ Volyně“ 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
1. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Rekonstrukce stoupaček a koupelen pavilonu C Domova
mládeže VOŠ a SPŠ Volyně“:
název společnosti: Roman Kučera - stavitelství
se sídlem: Strádova 1725/37, 370 07 České Budějovice
IČO: 60823020
za cenu nejvýše přípustnou 4 152 546,00 Kč bez DPH
5 024 580,66 Kč s DPH,
2. v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem možnost vyzvat k uzavření smlouvy další
účastníky zadávacího řízení v tomto pořadí:
1. název společnosti: SALVETE spol. s r.o.
se sídlem: Písecká 506, 386 01 Strakonice
IČO: 45023786
za cenu nejvýše přípustnou 4 293 918,00 Kč bez DPH
5 195 641,00 Kč s DPH,
2. název společnosti: ALDAST, spol. s r.o.
se sídlem: Heydukova 152, 386 01 Strakonice
IČO: 45023140
za cenu nejvýše přípustnou 4 448 614,00 Kč bez DPH
5 382 823,26 Kč s DPH;
III. ukládá
RNDr. Jiřímu Homolkovi, řediteli Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Volyně, Resslova 440,
IČO 60650494:
1. podepsat smlouvu se zhotovitelem podle části II. usnesení a
2. vykonávat funkci stavebníka na „Rekonstrukce stoupaček a koupelen pavilonu C Domova mládeže VOŠ
a SPŠ Volyně“.

K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Centrum sociálních služeb Empatie – demolice a nová výstavba
bydlení Empatie III a víceúčelové dílny Pražská 88“
Usnesení č. 1407/2018/RK-55
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídek a základních údajů zadávací dokumentace, návrhu smlouvy a ustanovení
komise podle návrhu č. 1490/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 „Centrum sociálních služeb Empatie – demolice a nová výstavba bydlení Empatie III
a víceúčelové dílny Pražská 88“;
III. jmenuje
komisi na výběr dodavatele „Centrum sociálních služeb Empatie – demolice a nová výstavba bydlení
Empatie III a víceúčelové dílny Pražská 88“ pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 3 k návrhu
č. 1490/RK/18 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
2) Bc. Eva Kysnarová, ředitelka Domova Libníč a CSS Empatie
Ing. Ivana Simajchlová, pracovník Domova a CSS Empatie
3) Mgr. Pavla Doubková, vedoucí odboru OSOV KÚ
Ing. Jana Holická, OSOV KÚ
4) Jiří Letovský, OVZI KÚ
Ing. Jan Basík, OVZI KÚ
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5) Ing. Petr Hrstka, OVZI KÚ
Mgr. Michal Ludvík, 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 „Most ev. č. 157-006 Houdkův most a most ev. č. 157-007 přes
náhon“
Usnesení č. 1408/2018/RK-55
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace, návrhu smlouvy o dílo a ustanovení komise podle
návrhu č. 1491/RK/18 a jeho příloh č. 1 - 3;
II. schvaluje
1. 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 „Most ev. č. 157-006 Houdkův most a most ev. č. 157-007 přes náhon“,
2. seznam navržených dodavatelů k obeslání výzvou k podání nabídek uvedený v příloze č. 4 k návrhu č.
1491/RK/18;
III. jmenuje
komisi na výběr dodavatele „Most ev. č. 157-006 Houdkův most a most ev. č. 157-007 přes náhon“
pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 3 k návrhu č. 1491/RK/18 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) JUDr. Josef Knot, MBA, první náměstek hejtmanky
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
2) Slavomír Smieško, SÚS JčK, mostmistr
Bc. Přemysl Kubalák, SÚS JčK, ředitel závodu ČK
3) Ivana Schwarzová, SÚS JčK, investiční technik
Bc. Pavla Pulcová, SÚS JčK, vedoucí OTPS
4) Ing. Pavel Bürger, OVZI
Ing. Kateřina Cundová, OVZI
5) Ing. Zdeňka Szczotková, OVZI
Jiří Letovský, OVZI;
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 „Most ev. č. 40624-1 Dačice“
Usnesení č. 1409/2018/RK-55
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace, návrhu smlouvy o dílo a ustanovení komise podle
návrhu č. 1492/RK/18 a jeho příloh č. 1 - 3;
II. schvaluje
1. 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 „Most ev.č. 40624-1 Dačice“,
2. seznam navržených dodavatelů k obeslání výzvou k podání nabídek uvedený v příloze č. 4 k návrhu
č. 1492/RK/18;
III. jmenuje
komisi na výběr dodavatele „Most ev.č. 40624-1 Dačice“ pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 3
k návrhu č. 1492/RK/18 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) JUDr. Josef Knot, MBA, první námětek hejtmanky
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
2) Zdeněk Vašek, SÚS, mostmistr závodu JH
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Ing. Josef Tolkner, SÚS, ředitel závodu TA
3) Bc. Pavla Pulcová, SÚS, vedoucí OTPS
Šárka Hošková DiS., SÚS, investiční technik
4) Ing. Pavel Bürger, OVZI
Ing. Kateřina Cundová, OVZI
5) Ing. Tereza Nováková, OVZI
Ing. Zdeňka Szczotková, OVZI;
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 „Most ev.č. 1354 - 1 přes říčku Smutná za Bechyní“
Usnesení č. 1410/2018/RK-55
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace, návrhu smlouvy a ustanovení komise podle návrhu
č. 1497/RK/18 a jeho příloh č. 1 - 3;
II. schvaluje
1. 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 „Most ev.č. 1354 – 1 přes říčku Smutná za Bechyní“,
2. seznam navržených dodavatelů k obeslání výzvou k podání nabídky uvedený v příloze č. 4 k návrhu
č. 1497/RK/18;
III. jmenuje
komisi na výběr dodavatele „Most ev.č. 1354 – 1 přes říčku Smutná za Bechyní“ pověřenou všemi úkony
uvedenými v příloze č. 4 k návrhu č. 1497/RK/18 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) JUDr. Josef Knot, MBA, první náměstek hejtmanky
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
2) Milan Macek, SÚS, mostmistr závodu Tábor
Radka Pavlíková, SÚS, ředitelka závodu Tábor
3) Bc. Pavla Pulcová, SÚS, vedoucí OTPS
Šárka Hošková DiS., SÚS, investiční technik
4) Ing. Pavel Bürger, OVZI KÚ
Ing. Kateřina Cundová, OVZI KÚ
5) Jiří Letovský, 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 „Most ev. č. 13510-3 před obcí u Ovčína“
Usnesení č. 1411/2018/RK-55
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace, návrhu smlouvy a ustanovení komise podle návrhu
č. 1504/RK/18 a jeho příloh č. 1 - 3;
II. schvaluje
1. 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 „Most ev. č. 13510-3 před obcí u Ovčína“,
2. seznam navržených dodavatelů k obeslání výzvou k podání nabídek uvedený v příloze č. 4 k návrhu č.
1504/RK/18;
III. jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek „Most ev. č. 13510-3 před obcí u Ovčína“ pověřenou všemi úkony uvedenými
v příloze č. 3 k návrhu č. 1504/RK/18 v tomto složení:
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členové/náhradníci:
1) Ing. Tereza Nováková, OVZI
Ing. Zdeňka Szczotková, OVZI
2) Mgr. Michal Ludvík, OVZI
Bc. Štěpán Vondráček, OVZI
3) Ing. Klára Tejmlová, OVZI
Ing. Kateřina Cundová, OVZI;
2. komisi na výběr dodavatele „Most ev. č. 13510-3 před obcí u Ovčína“ pověřenou všemi úkony uvedenými
v příloze č. 3 k návrhu č. 1504/RK/18 v tomto složení:
1) JUDr. Josef Knot, MBA, 1. náměstek hejtmanky
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady JčK
2) Milan Macek, SÚS, mostmistr závodu Tábor
Radka Pavlíková, SÚS, ředitelka závodu Tábor
3) Bc. Pavla Pulcová, SÚS, vedoucí OTPS
Šárka Hošková DiS., SÚS, investiční technik
4) Ing. Pavel Bürger, OVZI
Ing. Kateřina Cundová, OVZI
5) Ing. Tereza Nováková, OVZI
Ing. Zdeňka Szczotková, OVZI;
III. 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 „Most ev. č. 1536 - 1 před obcí Stříbřec“
Usnesení č. 1412/2018/RK-55
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů zadávací dokumentace, návrhu smlouvy a ustanovení komise podle návrhu č.
1502/RK/18 a jeho příloh č. 1 - 3;
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 „Most ev. č.
1536 - 1 před obcí Stříbřec“;
III. jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Most ev. č. 1536 - 1 před obcí Stříbřec“ pověřenou všemi
úkony uvedenými v příloze č. 3 k návrhu č. 1502/RK/18 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Martin Ujhelyi, OVZI
Ing. Zdeňka Szczotková, OVZI
2) Mgr. Michal Ludvík, OVZI
Bc. Štěpán Vondráček, OVZI
3) Ing. Klára Tejmlová, OVZI
Ing. Kateřina Cundová, OVZI;
2. komisi na výběr dodavatele „Most ev. č. 1536 - 1 před obcí Stříbřec“ pověřenou všemi úkony uvedenými
v příloze č. 3 k návrhu č. 1502/RK/18 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) JUDr. Josef Knot, MBA, 1. náměstek hejtmanky
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady JčK
2) Ing. Petr Hrstka, OVZI
Ing. Pavel Bürger, OVZI
3) Mgr. Tereza Nováková, OVZI
Jiří Letovský, OVZI
4) Zdeněk Vašek, mostmistr SÚS J. Hradec
Ing. Josef Tolkner, ředitel závodu SUS J. Hradec
5) Mgr. Martin Ujhelyi, OVZI
Ing. Zdeňka Szczotková, OVZI;
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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 „Most ev.č. 122-011 přes Židovu strouhu“
Usnesení č. 1413/2018/RK-55
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace, návrhu smlouvy a ustanovení komise podle návrhu
č. 1509/RK/18 a jeho příloh č. 1 - 3;
II. schvaluje
1. 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 „Most ev.č. 122–011 přes Židovu strouhu“,
2. seznam navržených dodavatelů k obeslání výzvou k podání nabídky uvedený v příloze č. 4 k návrhu
č. 1509/RK/18;
III. jmenuje
komisi na výběr dodavatele „Most ev.č. 12-011 přes Židovu strouhu“ pověřenou všemi úkony uvedenými
v příloze č. 4 k návrhu č. 1509/RK/18 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) JUDr. Josef Knot, MBA, první náměstek hejtmanky
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
2) Milan Macek, SÚS, mostmistr závodu Tábor
Radka Pavlíková, SÚS, ředitelka závodu Tábor
3) Ing. Petr Hrstka, OVZI KÚ
Ing. Pavel Bürger, OVZI KÚ
4) Ing. Vladimír Hruška, OVZI KÚ
Ing. Kateřina Cundová, 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 „Budova č. p. 115 – 2. etapa zhotovení gabiónů, zdi v zadní části
budovy + oprava fasády celé budovy + oprava zpevněných ploch před vstupní částí budovy“ (DD, ZŠ a ŠJ
Horní Planá)
Usnesení č. 1414/2018/RK-55
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídky podle návrhu č. 1435/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 „Budova č. p. 115 – 2. etapa zhotovení
gabiónů, zdi v zadní části budovy + oprava fasády celé budovy + oprava zpevněných ploch před vstupní
částí budovy“,
2. seznam navržených dodavatelů k obeslání výzvou k podání nabídky uvedený v příloze č. 2 k návrhu
č. 1435/RK/18;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Dětskému domovu, Základní škole a Školní jídelně, Horní Planá, Sídliště Míru 40,
IČO 60084413, jakožto zadavateli, jmenovat komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek
na výběr dodavatele akce „Budova č. p. 115 – 2. etapa zhotovení gabiónů, zdi v zadní části budovy + oprava
fasády celé budovy + oprava zpevněných ploch před vstupní částí budovy“ v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
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2) Mgr. Jan Urban, ředitel školy
Mgr. Jana Šlechtová, zástupkyně ředitele školy
3) Milena Moravcová, pracovnice školy
Mgr. Iveta Urbanová, zástupkyně ředitele školy
4) Ing. Vladimír Filip, OŠMT KÚ
Bc. Hana Burcevová, DiS., OŠMT KÚ
5) Ing. Vladimír Hruška, OVZI KÚ
Ing. Petr Hrstka, OVZI KÚ,
2. Mgr. Janu Urbanovi, řediteli Dětského domova, Základní školy a Školní jídelny, Horní Planá, Sídliště
Míru 40, IČO 60084413, zajistit provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.

K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Oprava střechy hlavní budovy SOŠZ a SOU Tavírna 342
v Českém Krumlově“
Usnesení č. 1415/2018/RK-55
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídek podle návrhu č. 1452/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 „Oprava střechy hlavní
budovy SOŠZ a SOU Tavírna 342 v Českém Krumlově“,
2. seznam navržených dodavatelů k obeslání výzvou k podání nabídek uvedený v příloze č. 2 k návrhu
č. 1452/RK/18;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného učiliště, Český Krumlov,
Tavírna 342, IČO 60821221, jakožto zadavateli, jmenovat komisi pro otevírání obálek a posouzení
a hodnocení nabídek na výběr dodavatele „Oprava střechy hlavní budovy SOŠZ a SOU Tavírna 342
v Českém Krumlově“ v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
2) Mgr. Martina Kokořová, ředitelka SOŠZ a SOU
Ing. Marcela Dominová, zástupce ředitele SOŠZ a SOU
3) Mgr. Miroslav Grabec, zástupce ředitele SOŠZ a SOU
Pavel Postl, vedoucí provozu odloučených pracovišť zástupce SOŠZ a SOU
4) Ing. Vladimír Filip, referent OŠMT KÚ
PaedDr. Jiří Moravec, vedoucí oddělení OŠMT KÚ
5) Ing. Pavel Bürger, odd. RVZ KÚ
Ing. Petr Hrstka, odd. RVZ KÚ,
2. Mgr. Martině Kokořové, ředitelce Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného učiliště,
Český Krumlov, Tavírna 342, zajistit provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.

K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti – objekt polesí Hůrka,
Smrkovice“ (Krajské školní hospodářství, ČB)
Usnesení č. 1416/2018/RK-55
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. znění výzvy k podání nabídek a prokázání kvalifikace (základních údajů zadávací dokumentace)
a ustanovení komise podle návrhu č. 1493/RK/18 a jeho příloh č. 1 – 2,
2. možnost zapracování připomínek poskytovatele dotace k Zadávací dokumentaci uvedené v příloze č. 1
návrhu č. 1493/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 – objekt polesí Hůrka, Smrkovice“;
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III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Krajskému školnímu hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2, IČO
71294775, jakožto zadavateli, jmenovat komisi na výběr dodavatele „Snížení energetické náročnosti – objekt
polesí Hůrka, Smrkovice“ pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 2 k návrhu č. 1493/RK/18 v tomto
složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
2) Bc. Petr Stehlík, ředitel KŠH ČB
Bc. Kateřina Pixová, zástupce ředitele pro ekonomiku KŠH ČB
3) David Johaník, stavební technik KŠH ČB
Ing. Hana Čelakovská, projektový manažer KŠH ČB
4) Ing. Hynek Čížek, Ph.D., vedoucí oddělení evropských fondů a strategií OŠMT KÚ
Bc. Hana Burcevová, DiS., oddělení evropských fondů a strategií OŠMT KÚ
5) Bc. Štěpán Vondráček, vedoucí oddělení realizace veřejných zakázek OVZI KÚ
Ing. Pavel Bürger, oddělení realizace veřejných zakázek OVZI KÚ,
2. Bc. Petru Stehlíkovi, řediteli Krajského školního hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu
1952/2, zajistit provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.

K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti budov Gymnázia SOŠe
Vimperk“ - (Všeobecné a sportovní gymnázium, Vimperk, Pivovarská 69)
Usnesení č. 1417/2018/RK-55
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídek, základních údajů zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu
č. 1499/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 budov Gymnázia SOŠe Vimperk“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Všeobecnému a sportovnímu gymnáziu, Vimperk, Pivovarská 69, IČO 00072982,
jakožto zadavateli, jmenovat komisi na výběr dodavatele „Snížení energetické náročnosti budov Gymnázia
SOŠe Vimperk“ pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 2 k návrhu č. 1499/RK/18 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
2) Mgr. Jan Heřta, ředitel školy
Ing. Irena Staňková, zástupce ředitele školy
3) Mgr. Tomáš Daněk, pracovník školy
Ing. Milan Vančura, pracovník školy
4) Bc. Hana Burcevová, DiS, OŠMT KÚ
Ing. Hynek Čížek, Ph.D., OŠMT KÚ
5) Ing. Vladimír Hruška, OVZI KÚ
Irena Štěpánková, OVZI KÚ,
2. Mgr. Janu Heřtovi, řediteli Všeobecného a sportovního gymnázia, Vimperk, Pivovarská 69, zajistit
provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.

K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Modernizace odborných a specializovaných učeben SPŠ
stavební České Budějovice pro výuku technických předmětů, matematiky a cizích jazyků - část ICT
a konektivita“
Usnesení č. 1418/2018/RK-55
Rada Jihočeského kraje
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I. bere na vědomí
1. znění výzvy k podání nabídek, základních údajů zadávací dokumentace a ustanovení komise podle
návrhu č. 1515/RK/18 a jeho příloh č. 1, 2,
2. možnost zapracování připomínek poskytovatele dotace k Zadávací dokumentaci uvedené v příloze č. 1
návrhu č. 1515/RK/18,
3. seznam navržených dodavatelů k obeslání výzvou k podání nabídek uvedený v příloze č. 3 k návrhu
č. 1515/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 dodávky „Modernizace odborných a specializovaných učeben SPŠ stavební České Budějovice pro výuku
technických předmětů, matematiky a cizích jazyků - část ICT“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Střední průmyslové školy stavební, České Budějovice, Resslova 2, IČO 600760899,
jakožto zadavateli, jmenovat komisi na výběr dodavatele „Modernizace odborných a specializovaných
učeben SPŠ stavební České Budějovice pro výuku technických předmětů, matematiky a cizích jazyků - část
ICT“ pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 2 k návrhu č. 1515/RK/18 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
2) RNDr. Vladimír Kostka, ředitel školy
PaedDr. Alena Stachová, zástupkyně ředitele
3) Ing. Jan Líkař, správce ICT
Mgr. Šárka Kostková, metodik ICT
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. RNDr. Vladimíru Kostkovi, řediteli Střední průmyslové školy stavební, České Budějovice, Resslova 2,
zajistit provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.

K bodu: „Rekonstrukce silnice III/15531 – průtah Roudné“ (okr. ČB) - dodatek č. 1
Usnesení č. 1419/2018/RK-55
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vícepráce a méněpráce na akci „Rekonstrukce silnice III/15531 – průtah Roudné“ (okr. ČB) uvedené ve
změnových listech č. 1 – 6 včetně návrhu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo dle důvodové zprávy a příloh č. 1
a 2 k návrhu č. 1552/RK/18 ve výši dodatečných stavebních prací 159 909, 77 Kč bez DPH a
nerealizovaných prací ve výši 558 665,75 Kč bez DPH;
II. schvaluje
1. změnové listy č. 1 – 6 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 k návrhu č. 1552/RK/18,
2. uzavření dodatku č. 1 ve výši 24 359 429,96 Kč bez DPH, 29 474 910, 26 Kč vč. DPH s prodloužením
doby realizace o 1 měsíc a 2 týdny příslušné smlouvy o dílo uzavřené mezi Jihočeským krajem
a zhotovitelem stavby firmou STRABAG, a. s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO 60837744, ve znění
podle přílohy č. 2 k návrhu č. 1552/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.

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. 1420/2018/RK-55
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. žádost Marcely Suchanové, žádost Marty Klečkové, žádost Miroslava Hucka, žádost Michala Fraita,
žádost Ladislava Janoty, žádost Tomáše Palkosky, žádost Aleše Dvořáka, žádost Jana Hubáčka, žádost
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Stanislava Ženčucha, žádost Ireny Šulistové a žádost Michala Trojana 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. 1409/RK/18,
2. žádost Jiřího Konopy, žádost Josefa Kohouta a žádost Jana Čížka 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. 1409/RK/18,
3. žádost Petra Měchury 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. 1409/RK/18,
4. žádost Pavla Vošahlíka a žádost Zdeňka Smítky 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. 1409/RK/18;
II. schvaluje
1. Marcele Suchanové, 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 31. 3. 2019,
2. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji II.“, 1. výzva, č. smlouvy SDO/OEZI/6320/2018 ze dne 31. 5. 2018 dle přílohy
č. 2 k návrhu č. 1409/RK/18, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 31. 3. 2019,
3. Martě Klečkové, 370 06 Ledenice, 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,
4. 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/6702/2018 ze dne 19. 6. 2018 dle přílohy
č. 3 k návrhu č. 1409/RK/18, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 30. 4. 2019,
5. Miroslavu Huckovi, 387 73 Bavorov, 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,
6. 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/5928/2018 ze dne 31. 5. 2018 dle přílohy
č. 4 k návrhu č. 1409/RK/18, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 31. 12. 2018,
7. Michalu Fraitovi, 387 15 Střelské Hoštice, 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,
8. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji II.“, 1. výzva, č. smlouvy SDO/OEZI/6442/2018 ze dne 19. 6. 2018 dle přílohy
č. 5 k návrhu č. 1409/RK/18, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 30. 4. 2019,
9. 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/5019/2018 ze dne 19. 4. 2018, kterým se mění
příjemce dotace v preambuli smlouvy z Jiřího Konopy, 373 41 Břehov, na Jindřišku Konopovou Soukupovou,
373 41 Břehov, z důvodu plánovaného rozvodu dle přílohy č. 6 k návrhu č. 1409/RK/18,
10. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji II.“, 1. výzva, č. smlouvy SDO/OEZI/6379/2018 ze dne 2. 5. 2018, kterým se mění
příjemce dotace v preambuli smlouvy z Josefa Kohouta, 375 01 Týn nad Vltavou, na Martinu Mackovou,
197 00 Praha 9, z důvodu změny vlastnictví předmětné nemovitosti na základě darovací smlouvy dle přílohy
č. 7 k návrhu č. 1409/RK/18,
11. Ladislavu Janotovi, 373 73 Lišov, 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,
12. 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)
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v Jihočeském kraji II.“, 1. výzva, č. smlouvy SDO/OEZI/6559/2018 ze dne 14. 6. 2018 dle přílohy
č. 8 k návrhu č. 1409/RK/18, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 30. 4. 2018,
13. Petru Měchurovi, 391 42 Ratibořské Hory, 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 – automatické přikládání na kotel
na tuhá paliva – výhradně biomasa – ruční přikládání a poskytnutí dotace v rámci dotačního programu
Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II.“,
1. výzva, v maximální výši 100 000,- Kč,
14. 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/6552/2018 ze dne 14. 6. 2018, kterým se mění nový
zdroj tepla z kotle na tuhá paliva – výhradně biomasa – automatické přikládání na kotel na tuhá paliva –
výhradně biomasa – ruční přikládání a snižuje se výše dotace na max. 100 000,- Kč, dle přílohy
č. 9 k návrhu č. 1409/RK/18,
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/4104/2018 ze dne 22. 2. 2018, uzavřené
s Pavlem Vošahlíkem, 399 01 Milevsko dle přílohy č. 10 k návrhu č. 1409/RK/18, kterým se mění bankovní
spojení příjemce dotace ve smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje,
16. Tomáši Palkoskovi, 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,
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/6793/2018 ze dne 19. 6. 2018 dle přílohy
č. 11 k návrhu č. 1409/RK/18, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 30. 4. 2019,
18. Aleši Dvořákovi, 373 41 Hluboká nad Vltavou, 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. 3. 2019,
19. 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/6432/2018 ze dne 14. 6. 2018 dle přílohy
č. 12 k návrhu č. 1409/RK/18, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 31. 3. 2019,
20. Janu Hubáčkovi, 384 22 Vlachovo Březí, 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,
21. 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/6461/2018 ze dne 15. 5. 2018 dle přílohy
č. 13 k návrhu č. 1409/RK/18, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 31. 1. 2019,
22. Stanislavu Ženčuchovi, 370 04 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,
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/6502/2018 ze dne 19. 6. 2018 dle přílohy
č. 14 k návrhu č. 1409/RK/18, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 30. 4. 2019,
24. Ireně Šulistové, 370 06 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,
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/6500/2018 ze dne 19. 6. 2018 dle přílohy
č. 15 k návrhu č. 1409/RK/18, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 30. 4. 2019,
26. 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/5522/2018 ze dne 17. 5. 2018, kterým se mění
příjemce dotace v preambuli smlouvy z Jana Čížka, 391 75 Malšice, na Pavla Čížka, 391 75 Malšice,
z důvodu změny vlastnictví předmětné nemovitosti na základě darovací smlouvy dle přílohy č. 16 k návrhu č.
1409/RK/18,
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27. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji II.“, 1. výzva, č. smlouvy SDO/OEZI/6005/2018 ze dne 17. 5. 2018, uzavřené
se Zdeňkem Smítkou, 391 02 Sezimovo Ústí dle přílohy č. 17 k návrhu č. 1409/RK/18, kterým se mění
bankovní spojení příjemce dotace ve smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje,
28. Michalu Trojanovi, 384 73 Stachy, 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,
29. 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/5334/2018 ze dne 17. 5. 2018 ve znění dodatku
č. 1 SDO/OEZI/5334/2018/D č. 1 ze dne 17. 9. 2018 dle přílohy č. 18 k návrhu č. 1409/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

K bodu: Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. SDO/OEZI/1073/16
Usnesení č. 1421/2018/RK-55
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. SDO/OEZI/1073/16 ze dne 27. 4. 2016 ve znění jejího
dodatku č. 1 ze dne 3. 3. 2017, uzavřené mezi Jihočeským krajem a Regionální radou regionu soudržnosti
Jihozápad, IČ 75086999, dle přílohy č. 1 k návrhu č. 1488/RK/18;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. SDO/OEZI/1073/16 ze dne 27. 4. 2016, uzavřené
mezi Jihočeským krajem a Regionální radou regionu soudržnosti Jihozápad, IČ 75086999, dle přílohy č. 1
k návrhu č. 1488/RK/18;
III. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, členu rady kraje, předložit návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace
č. SDO/OEZI/1073/16 zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 13. 12. 2018

K bodu: Realizace projektu „Přeshraniční partnerství v oblasti analýzy potravin a životního prostředí“ a jeho
předfinancování a kofinancování z rozpočtu kraje
Usnesení č. 1422/2018/RK-55
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
žádost Střední odborné školy ekologické a potravinářské, Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 600/I
o poskytnutí prostředků z rozpočtu kraje na kofinancování a předfinancování projektu „Přeshraniční
partnerství v oblasti analýzy potravin a životního prostředí“ v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A
Rakousko – Česká republika 2014-2020 dle přílohy č. 1 k návrhu č. 1486/RK/18;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. realizaci projektu „Přeshraniční partnerství v oblasti analýzy potravin a životního prostředí“ (žadatel:
Střední odborná škola ekologická a potravinářská, Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 600/I) v rámci
Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika 2014-2020 s celkovými způsobilými
výdaji jihočeské části projektu 194 541,81 EUR (tj. 4 669 003,50 Kč),
2. kofinancování projektu „Přeshraniční partnerství v oblasti analýzy potravin a životního prostředí“
Jihočeským krajem ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů jihočeské části projektu, tj. 19 454,18 EUR
(tj. 466 900,35 Kč), s podmínkou přidělení dotace z Programu spolupráce INTERREG V-A
Rakousko – Česká republika 2014-2020, s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy
č. 2 k návrhu č. 1486/RK/18. V případě neschválení spolufinancování ze státního rozpočtu ve výši 5 %
celkových způsobilých výdajů jihočeské části projektu bude kofinancování Jihočeským krajem zvýšeno na
15 % celkových způsobilých výdajů jihočeské části projektu, tj. 29 182,- EUR,
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3. předfinancování projektu „Přeshraniční partnerství v oblasti analýzy potravin a životního prostředí“ ve výši
90 % celkových způsobilých výdajů jihočeské části projektu, tj. 175 087,63 EUR (tj. 4 202 103,15 Kč),
s podmínkou přidělení dotace z Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika
2014-2020, s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 2 k návrhu č. 1486/RK/18;
III. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, členovi rady kraje, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 13. 12. 2018

K bodu: Rozpočet školství - pátá úprava rozpisu rozpočtu přímých výdajů 201
Usnesení č. 1423/2018/RK-55
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
úpravu rozpisu rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Jihočeského kraje na rok 2018 jednotlivým
školám a školským zařízením zřizovaným krajem a obcemi, v rámci výkonu přenesené působnosti dané
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, dle důvodové zprávy a přílohy návrhu č. 1386/RK/18;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí úpravu rozpisu rozpočtu přímých výdajů regionálního školství
Jihočeského kraje na rok 2018 jednotlivým školám a školským zařízením zřizovaným krajem a obcemi
Jihočeského kraje, v rámci výkonu přenesené působnosti dané Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy, v souladu s § 161 odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění;
III. ukládá
1. JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení úpravy rozpisu rozpočtu přímých
výdajů regionálního školství Jihočeského kraje na rok 2018 jednotlivým školám a školským zařízením
zřizovaným krajem a obcemi Jihočeského kraje,
2. Mgr. Zdeňku Dvořákovi., náměstkovi hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 13. 12. 2018.

K bodu: Žádosti o poskytnutí individuální dotace z oblasti školství, mládeže a sportu
Usnesení č. 1424/2018/RK-55
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádosti o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Jihočeského kraje žadatelů:
1. Milan Maroušek, na zabezpečení účasti na „Mistrovství světa Masters 2018 Cancún“ v požadované výši
15 000 Kč,
2. Veronika Kučerová, na zabezpečení účasti na juniorském „Mistrovství světa v raftingu 2018“
v požadované výši 30 000 Kč;
II. schvaluje
1. poskytnutí individuální dotace panu Milanu Marouškovi, na zabezpečení účasti na „Mistrovství světa
Masters 2018 Cancún“ ve výši 10 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve znění
přílohy č. 1 návrhu č. 1483/RK/18,
2. poskytnutí individuální dotace slečně Veronice Kučerové, na zabezpečení účasti na juniorském
„Mistrovství světa v raftingu 2018“ ve výši 15 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
ve znění přílohy č. 2 návrhu č. 1483/RK/18;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části
II. usnesení.
K bodu: Změny v rejstříku škol a školských zařízení k 1. 9. 2019 - Praktická sestra
Usnesení č. 1425/2018/RK-55
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
posouzení a vyjádření Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje
k návrhu na změny v rejstříku škol a školských zařízení dle § 78 odst. 6 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích,
v platném znění předloženou v mimořádném termínu;
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II. schvaluje
změny údajů 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 u právnické
osoby s názvem Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, České Budějovice, Husova
3, IČO 00582239, jejímž zřizovatelem je Jihočeský kraj:
 zvýšení kapacity střední školy ze stávajících 590 na 790 žáků
 zvýšení kapacity oboru 53-41-M/03 Praktická sestra ze stávajících 300 na 500 žáků
 zápis místa poskytování vzdělávání u střední školy na adrese Želivského 291, Strakonice I, 386 01
Strakonice
 zápis místa poskytování vzdělávání u střední školy na adrese Zahradní 249, Prachatice II, 383 01
Prachatice
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit administraci žádosti školy o změny v rejstříku
škol a školských zařízení.
T: 31. 12. 2018

K bodu: Výsledek konkursního řízení - ZUŠ Vodňany
Usnesení č. 1426/2018/RK-55
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
výsledek konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní umělecké školy, Vodňany, náměstí
Svobody 14, v souladu se zápisem z konkursního řízení dle přílohy návrhu č. 1440/RK/18;
II. jmenuje
v souladu s § 33 odst. 3 a 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, s ustanovením § 166 odst. 2 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
a § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) s účinností od 1. 1. 2019 na
vedoucí pracovní místo ředitele Základní umělecké školy, Vodňany, náměstí Svobody 14, pana Romana
Ondřicha, DiS.

K bodu: Personální záležitosti školství - odměna pro ředitele školy
Usnesení č. 1427/2018/RK-55
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
odměnu k životnímu jubileu ředitele Základní umělecké školy, Milevsko, Libušina 1217, IČO 60869968,
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. 1398/RK/18.

K bodu: Personální záležitosti - odměny pro ředitele škol a školských zařízení
Usnesení č. 1428/2018/RK-55
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
odměny pro ředitele škol a školských zařízení zřizovaných Jihočeským krajem dle Směrnice č. SM/5/RK,
změna č. 10 „Zásady hodnocení a odměňování ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Jihočeským
krajem“ za plnění mimořádných úkolů za 2. pololetí 2018 v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoníku práce, v platném znění, dle důvodové zprávy a dle přílohy návrhu č. 1397/RK/18.

K bodu: Závěrečná zpráva o plnění Koncepce oddělení prevence a humanitních činností za rok 2017
Usnesení č. 1429/2018/RK-55
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
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závěrečnou zprávu o plnění Koncepce oddělení prevence a humanitních činností za rok 2017 ve znění
přílohy návrhu č. 1516/RK/18;
II. doporučuje
zastupitelstvu schválit Závěrečnou zprávu o plnění Koncepce oddělení prevence a humanitních činností za
rok 2017;
III. ukládá
Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit tento návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 13. 12. 2018

K bodu: Jmenování Dotační komise Jihočeského kraje pro podporu poskytování sociálních služeb na rok
2019
Usnesení č. 1430/2018/RK-55
Rada Jihočeského kraje
I. jmenuje
předsedu a členy Dotační komise Jihočeského kraje pro podporu poskytování sociálních služeb na rok 2019
v tomto složení:
Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky – předseda komise,
Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka kraje,
doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D., členka zastupitelstva kraje,
Ing. Andrea Nádravská, členka zastupitelstva kraje,
JUDr. Tomeš Vytiska, člen zastupitelstva kraje,
Mgr. Tomáš Chovanec, člen komise pro zdravotnictví a sociální péči,
Ing. Jiří Fišer, člen zastupitelstva kraje;
II. schvaluje
Statut Dotační komise Jihočeského kraje pro podporu poskytování sociálních služeb na rok 2019 dle přílohy
1 návrhu č. 1500/RK/18;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony spojené s realizací části
I. usnesení.
T: 11. 01. 2019

K bodu: Žádost o poskytnutí individuální dotace Preventu 99, z. ú., Strakonice
Usnesení č. 1431/2018/RK-55
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
předložení žádosti o poskytnutí individuální dotace žadateli Preventu 99, z. ú., Heydukova 349, 386 01
Strakonice, IČO 69100641, dle přílohy č. 1 návrhu č. 1466 /RK/18;
II. schvaluje
1. poskytnutí individuální dotace Preventu 99, z. ú., Heydukova 349, 386 01 Strakonice, IČO 69100641, ve
výši 92 954 Kč na dofinancování projektu Podpora náhradní rodinné péče v Jihočeském kraji,
2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace dle přílohy č. 2 návrhu č. 1466/RK/18;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části
II. usnesení.

K bodu: Souhlas zřizovatele s přijetím daru pro Domov pro seniory Chýnov - peněžní dar
Usnesení č. 1432/2018/RK-55
Rada Jihočeského kraje
vydává
souhlas zřizovatele s přijetím daru od JMM Capital spol. s r. o., IČO 02083388, ve výši 250 000,00 Kč pro
příspěvkovou organizaci Domov pro seniory Chýnov, IČO 75011204.
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K bodu: Odpis pohledávky Domov pro seniory Budislav
Usnesení č. 1433/2018/RK-55
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
vzdání se práva a prominutí nedobytné pohledávky pro Domov pro seniory Budislav, Budislav 1, Soběslav,
IČO 75011221, ve výši 51 091,00 Kč v souladu s důvodovou zprávou návrhu č. 1519/RK/18.

K bodu: Změna kapacity Centra sociálních služeb Jindřichův Hradec
Usnesení č. 1434/2018/RK-55
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
dočasnou změnu kapacity Centra sociálních služeb Jindřichův Hradec, Česká 1175, 377 01 Jindřichův
Hradec II, IČO 75011191, u sociální služby „domov pro osoby se zdravotním postižením“, identifikátor služby
3710016, ze současné kapacity 112 lůžek na 114 lůžek.

K bodu: Dodatky ke Zřizovacím listinám příspěvkových organizací v sociální oblasti
Usnesení č. 1435/2018/RK-55
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. Dodatek č. 46 ke Zřizovací listině Centra sociálních služeb Jindřichův Hradec, Česká 1175/II, 377 01
Jindřichův Hradec, IČO 75011191, ve znění uvedeném v příloze č. 1 návrhu č. 1326/RK/18,
2. Dodatek č. 14 ke Zřizovací listině Domova pro seniory Budislav, Budislav 1, 392 01 Soběslav,
IČO 75011221, ve znění uvedeném v příloze č. 2 návrhu č. 1326/RK/18;
II. ukládá
Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových
organizací zřizovaných Jihočeským krajem v sociální oblasti zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 13. 12. 2018

K bodu: Rozpočtové změny 21/18
Usnesení č. 1436/2018/RK-55
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. rozpočtová opatření č. 390/R – 401/R,
2. návrh rozpočtových opatření č. 387/Z – 389/Z;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtová opatření č. 387/Z – 389/Z;
III. ukládá
1. JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení rozpočtových opatření
č. 390/R - 401/R,
2. Mgr. Jaromíru Novákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit rozpočtová opatření č. 387/Z – 389/Z
zastupitelstvu kraje k projednání.

K bodu: Záměr prodeje pozemku v k. ú. České Budějovice 4
Usnesení č. 1437/2018/RK-55
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit
záměr prodeje pozemku parcely KN p. č. 1815/18 o výměře 292 m2, oddělené dosud nezapsaným
geometrickým plánem č. 2168-74/2004 z parcely KN p. č. 1815/2, v k. ú. České Budějovice 4, ******, za cenu
v místě a čase obvyklou + náklady spojené s prodejem,
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2. uložit
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
a) zveřejnit záměr prodeje na úřední desce krajského úřadu po dobu zákonné lhůty,
b) po splnění části I. 2. a) tohoto usnesení předložit návrh k projednání podmínek vlastního prodeje orgánům
kraje;
II. ukládá
Mgr. Jaromíru Novákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit tento návrh k projednání zastupitelstvu kraje.

K bodu: Darování movitých věcí Jihočeského kraje Krajskému ředitelství Policie Jihočeského kraje
Usnesení č. 1438/2018/RK-55
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit
darování movitých věcí, které budou ve vlastnictví Jihočeského kraje, Krajskému ředitelství Policie
Jihočeského kraje, IČO 75151511, dle přílohy návrhu č. 1470/RK/18;
2. vzít na vědomí
informaci, že prostředky v předpokládané výši max. 730 000,00 Kč včetně DPH na pořízení movitých věcí
budou hrazeny z prostředků Jihočeského kraje: ORJ 10 – ODSH;
3. uložit
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci části I. 1. tohoto usnesení;
II. ukládá
Mgr. Jaromíru Novákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh darování dle části I. tohoto usnesení
zastupitelstvu kraje k projednání.

K bodu: Darování nemovitostí v k. ú. Čimelice do vlastnictví obce Čimelice
Usnesení č. 1439/2018/RK-55
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit
a) darování nemovitostí z majetku Jihočeského kraje, které jsou svěřeny k hospodaření Zdravotnické
záchranné službě Jihočeského kraje, IČO 48199931, v k. ú. Čimelice, a to na základě geometrického plánu
č. 746-24/2018 z pozemkové parcely KN č. 987/7 nově oddělené pozemkové parcely č. 987/10 o výměře
68 m2 a ze stavební parcely KN č. 298 nově oddělené pozemkové parcely č. 1093 o výměře 7 m2
do vlastnictví obce Čimelice, se sídlem Čimelice 51, 398 04 Čimelice, IČO 00249599, dle návrhu smlouvy
v příloze č. 5 návrhu č. 1495/RK/18,
b) vyjmutí uvedeného majetku dle části I. 1. a) tohoto usnesení z hospodaření se svěřeným majetkem
Zdravotnické záchranné službě Jihočeského kraje, IČO 48199931, zřizované krajem, ke dni podání návrhu
na vklad vlastnického práva z darovací smlouvy do katastru nemovitostí;
2. uložit
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
a) zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. 1. a) tohoto usnesení,
b) zajistit po vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny
vymezující svěřený majetek v souladu s částí I. 1. b) tohoto usnesení;
II. ukládá
Mgr. Jaromíru Novákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit tento návrh zastupitelstvu kraje k projednání.

K bodu: Změna práva hospodaření s nemovitým majetkem v k. ú. Tábor
Usnesení č. 1440/2018/RK-55
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
55
U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 370 76, Tel: 386720111, http://www.kraj-jihocesky.cz

1. schválit
a) vyjmutí nemovitého majetku z hospodaření se svěřeným majetkem Střední škole obchodu, služeb
a řemesel a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474, IČO 75050099,
a to pozemků parcel KN č. 3717/4, č. 3717/5, č. 5739/1 a 5741/1, pozemku parcely KN č. 3717/6, jehož
součástí je stavba občanského vybavení bez čp/če, pozemku parcely KN č. 5739/2, jehož součástí je jiná
stavba č. p. 2572, pozemku parcely KN č. 5741/3, jehož součástí je jiná stavba bez čp/če a pozemku parcely
KN č. 5739/6 včetně stavby garáže bez čp/če, která stojí na pozemcích parcelách KN č. 5739/6, 5739/7
a 5824/24 vše v k. ú. Tábor ke dni 31. 12. 2018,
b) předání uvedeného majetku dle části I. 1. a) usnesení k hospodaření se svěřeným majetkem Střední
průmyslové škole strojní a stavební, Tábor, Komenského 1670, IČO 60061863, ke dni 31. 12. 2018,
c) dodatek č. 15 zřizovací listiny Střední školy obchodu, služeb a řemesel a Jazykové školy s právem státní
jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474, IČO 75050099, kterým se mění příloha č. 1 „Vymezení majetku
ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření“ tak, že se jí majetek
uvedený v části I. 1. a) usnesení vyjímá z hospodaření,
d) dodatek č. 21 zřizovací listiny Střední průmyslové školy strojní a stavební, Tábor, Komenského 1670, IČO
60061863, kterým se mění příloha č. 1 „Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové
organizaci předává k hospodaření“ tak, že se jí majetek uvedený v části I. 1. a) usnesení předává
k hospodaření,
2. uložit
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci částí I. 1. usnesení;
II. ukládá
Mgr. Jaromíru Novákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh o změně hospodaření s nemovitým
majetkem zastupitelstvu kraje k projednání.

K bodu: Pronájem pozemků na dobu určitou v prostoru letiště České Budějovice
Usnesení č. 1441/2018/RK-55
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
nájemní smlouvu na pozemky v prostoru letiště České Budějovice vedené na LV č. 14 pro k. ú. Homole
dle přílohy č. 2 návrhu č. 1443/RK/18;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci části I. usnesení.

K bodu: Udělení souhlasu vlastníka se stavebním záměrem v k. ú. Měšice u Tábora - vodovodní řad
Usnesení č. 1442/2018/RK-55
Rada Jihočeského kraje
I. souhlasí
dle § 184a stavebního zákona se stavebním záměrem „Tábor – prodloužení vodovodu do obce Záluží“
na částech pozemků parc. KN č. 1249/4, č. 1249/12, č. 1252/8, č. 1609/1, č. 1609/2, č. 1614/10 a č. 1614/11
v k. ú. Měšice u Tábora ve vlastnictví Jihočeského kraje dle přílohy č. 2 návrhu č. 1456/RK/18;
II. pověřuje
Ing. Blaženu Hořejší, ředitelku Vyšší odborné školy a Střední zemědělské školy, Tábor, Náměstí
T. G. Masaryka 788, se sídlem nám. T. G. Masaryka 788, 390 02 Tábor, IČO 60064781, kontrolou realizace
stavebního záměru dle části I. tohoto usnesení.

K bodu: Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. SVB/OHMS/244/18 v k. ú. Skály u Protivína
Usnesení č. 1443/2018/RK-55
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. zřízení věcného břemene – služebnosti na dobu neurčitou na části pozemku pozemkové parc.
KN č. 846/2 v k. ú. Skály u Protivína v rozsahu dle geometrického plánu č. 398-581/2018, ve vlastnictví
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Jihočeského kraje, které spočívá v právu umístění zemního kabelového vedení NN a v právech vyplývajících
z energetického zákona č. 458/2000 Sb.,
2. smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi Jihočeským krajem, IČO 70890650, jako
povinným a společností E.ON Distribuce, a.s., IČO 28085400, jako oprávněným na částech pozemků
pozemkových parc. KN č. 842, č. 846/2, č. 846/4 a č. 852/3 v rozsahu dle geometrického plánu č. 398581/2018 v k. ú. Skály u Protivína dle návrhu smlouvy č. SVB/OHMS/244/18 v příloze č. 1 návrhu
č. 1472/RK/18;
II. pověřuje
Bc. Petra Stehlíka, ředitele Krajského školního hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2,
IČO 71294775, kontrolou dodržování podmínek smlouvy o zřízení věcného břemene dle části I. 2. tohoto
usnesení.

K bodu: Věcné břemeno pro E.ON Distribuce, a.s. v k. ú. Vimperk - vodní stanice
Usnesení č. 1444/2018/RK-55
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. zřízení věcného břemene - služebnosti na dobu neurčitou na částech pozemků parc. KN č. 2071/5
a č. 2071/8 v rozsahu cca 18 bm v k. ú. Vimperk, ve vlastnictví Jihočeského kraje, které bude spočívat
v právu umístění zemního kabelového vedení NN a v právech vyplývajících z energetického zákona
č. 458/2000 Sb. ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a.s., IČO 28085400, za jednorázovou úhradu
11 500 Kč bez DPH,
2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene dle návrhu smlouvy
č. SSB/OHMS/209/18 v příloze č. 4 návrhu č. 1427/RK/18,
3. udělení souhlasu dle § 184a stavebního zákona se stavebním záměrem v příloze č. 5 návrhu
č. 1427/RK/18;
II. pověřuje
Bc. Petra Stehlíka, ředitele Krajského školního hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2,
IČO 71294775, kontrolou dodržování podmínek smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene dle
části I. 2. tohoto usnesení.

K bodu: Jmenování vedoucího odboru kancelář hejtmanky Krajského úřadu Jihočeského kraje
Usnesení č. 1445/2018/RK-55
Rada Jihočeského kraje
jmenuje
na návrh ředitele krajského úřadu JUDr. Milana Kučery, Ph.D., vedoucím odboru kancelář hejtmanky
Krajského úřadu Jihočeského kraje Mgr. Petra Soukupa od 1. 12. 2018.

K bodu: Návrh harmonogramu jednání rady a zastupitelstva kraje v I. pololetí roku 2019
Usnesení č. 1446/2018/RK-55
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. harmonogram schůzí rady kraje v I. pololetí roku 2019:
10. 1. 2019
24. 1. 2019
31. 1. 2019
7. 2. 2019
28. 2. 2019
14. 3. 2019
28. 3. 2019
4. 4. 2019
25. 4. 2019
9. 5. 2019
16. 5. 2019
6. 6. 2019
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13. 6. 2019
20. 6. 2019;
2. návrh harmonogramu zasedání zastupitelstva kraje v I. pololetí 2019:
14. 2. 2019
11. 4. 2019
23. 5. 2019
27. 6. 2019;
II. ukládá
Mgr. Ivaně Stráské, hejtmance kraje, předložit návrh harmonogramu zasedání zastupitelstva kraje
v I. pololetí 2019 zastupitelstvu k projednání.
T: 13. 12. 2018

K bodu: Návrh programu zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 13. 12. 2018
Usnesení č. 1447/2018/RK-55
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
návrh programu zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 13. 12. 2018 v upraveném znění.

Mgr. Ivana Stráská
Hejtmanka kraje

……………………………………..
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