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 56. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne 6. 12. 2018
Program:
1. Žádost o změnu termínu dokončení stavby „Tábor – přístavba pro garážová stání a zázemí“
Usnesení 1448/2018/RK-56
2. Informace o odpisu souboru pohledávek Zdravotnickou záchrannou službou Jihočeského kraje
Usnesení 1449/2018/RK-56
3. Organizace a zajištění pohotovostních služeb a prohlídek těl zemřelých v Jihočeském kraji v roce 2019
Usnesení 1450/2018/RK-56
4. Návrh na změnu usnesení č. 26/2017/ZK- 3 ve věci náhradního způsobu financování nákupu vozidel ZZS
se zvýšenou dostupností s vybavením
Usnesení 1451/2018/RK-56
5. Zpráva o činnosti Komise Smart Region Jižní Čechy za období od 1. 11. 2017 do 31. 10. 2018
Usnesení 1452/2018/RK-56
6. Zpráva o činnosti Komise pro inovace Jihočeského kraje od 1. 12. 2017 do 30. 11. 2018
Usnesení 1453/2018/RK-56
7. „Rekonstrukce silnic III/14124, III/14214 a III/14125 - průtah Dub“ - méněpráce - dodatek č. 1
Usnesení 1454/2018/RK-56
8. „Modernizace letiště České Budějovice, 2. etapa – úsporná varianta, 2. fáze“ – dodatek č. 5
Přerušeno
9. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Výměna kanalizace, vodovodního potrubí a realizace nádvoří
v objektu Čelakovského 200, Písek“ (Obchodní akademie a Jazyková škola s právem SJZ, Písek)
Usnesení 1455/2018/RK-56
10. Zadávací řízení - veřejná zakázka „Fotovoltaické zdroje v areálu DOZP Osek II.“
Usnesení 1456/2018/RK-56
11. „Rekonstrukce ČOV - Domov Petra Mačkov“ vícepráce - dodatek smlouvy č. 1
Usnesení 1457/2018/RK-56
12. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění
domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II.“
Usnesení 1458/2018/RK-56
13. Návrh dotace Jihočeského kraje na kofinancování akcí v rámci dotačního programu MZe 129 300
„Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ pro rok 2018 4. část
Usnesení 1459/2018/RK-56
14. Individuální dotace z rozpočtu Jihočeského kraje
Usnesení 1460/2018/RK-56
15. Úprava rozpočtu Alšovy jihočeské galerie na nákup sbírkového předmětu
Usnesení 1461/2018/RK-56
16. Aktualizace podmíněné sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji
Usnesení 1462/2018/RK-56
17. Základní síť sociálních služeb v Jihočeském kraji na období 2019-2021
Usnesení 1463/2018/RK-56
18. Metodika dotačního programu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V“
Usnesení 1464/2018/RK-56
19. Vyhodnocení Akčního plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2017
Usnesení 1465/2018/RK-56
20. Odpis pohledávky Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky
Usnesení 1466/2018/RK-56
21. Dodatky ke Zřizovacím listinám příspěvkových organizací v sociální oblasti
Usnesení 1467/2018/RK-56
22. Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu
Jihočeského kraje - SOŠ SE, Velešín
Usnesení 1468/2018/RK-56
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23. Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu
Jihočeského kraje - SOU zem. a služeb, Dačice
Usnesení 1469/2018/RK-56
24. Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu
Jihočeského kraje - DDM, J. Hradec
Usnesení 1470/2018/RK-56
25. Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu
Jihočeského kraje - DDM, Prachatice
Usnesení 1471/2018/RK-56
26. Realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů
z rozpočtu Jihočeského kraje - GY Prachatice
Usnesení 1472/2018/RK-56
27. Realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů
z rozpočtu Jihočeského kraje - SOŠ a SOU Písek, objekt DM
Usnesení 1473/2018/RK-56
28. Realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů
z rozpočtu Jihočeského kraje - SOŠ a SOU Písek
Usnesení 1474/2018/RK-56
29. Realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů
z rozpočtu Jihočeského kraje - SOU Blatná
Usnesení 1475/2018/RK-56
30. Realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů
z rozpočtu Jihočeského kraje - SŠ OSaŘ a JŠ, Tábor
Usnesení 1476/2018/RK-56
31. Úpravy odpisových plánů na rok 2018
Usnesení 1477/2018/RK-56
32. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic
Usnesení 1478/2018/RK-56
33. Změny v rejstříku škol a školských zařízení v mimořádném termínu a dodatek zřizovací listiny – Zařízení
pro DVPP
Usnesení 1479/2018/RK-56
34. Dodatky zřizovacích listin škol a školských zařízení zřizovaných Jihočeským krajem
Usnesení 1480/2018/RK-56
35. Personální záležitosti školství – úprava platových a mzdových výměrů ředitelů škol a školských zařízení
Usnesení 1481/2018/RK-56
36. Odpisový plán Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na rok 2019
Usnesení 1482/2018/RK-56
37. Rozhodnutí jediného společníka – Rozpočet společnosti JIKORD s.r.o. na rok 2019
Usnesení 1483/2018/RK-56
38. Úprava závazkových vztahů se společností JIKORD s.r.o.
Usnesení 1484/2018/RK-56
39. Dodatky smluv o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosti Jihočeského kraje
platné od 09. 12. 2018
Usnesení 1485/2018/RK-56
40. Žaloba na zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví
Usnesení 1486/2018/RK-56
41. Žaloba na určení vlastnického práva k nemovitosti
Usnesení 1487/2018/RK-56
42. Uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Jihočeským krajem a ZVaS (Europe Direct)
Usnesení 1488/2018/RK-56
43. Výpůjčka movitého majetku spolku Přírodní zahrada z. s., Jindřichův Hradec
Usnesení 1489/2018/RK-56
44. Výpůjčka leteckého exponátu MiG-23
Usnesení 1490/2018/RK-56
45. Revokace usnesení č. 1036/2018/RK-46 „Souhlas vlastníka s návrhy pozemkových úprav“
Usnesení 1491/2018/RK-56
46. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. SVB/OHMS/252/18 s Teplárnou České Budějovice, a.s.
Usnesení 1492/2018/RK-56
47. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. SVB/OHMS/113/18 v k. ú. Staré Kestřany
Usnesení 1493/2018/RK-56
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48. Zpráva o činnosti Komise pro zdravotnictví a sociální péči za období od 1. 12. 2017 do 29. 11. 2018 a
plán činnosti na rok 2019
Usnesení 1494/2018/RK-56
49. Zpráva o činnosti Sportovní komise za období od 22. 11. 2017 do 6. 11. 2018 a plán činnosti na rok 2019
Usnesení 1495/2018/RK-56
50. Individuální dotace v rámci záštit členů Rady Jihočeského kraje
Usnesení 1496/2018/RK-56

*****
K bodu: Žádost o změnu termínu dokončení stavby „Tábor – přístavba pro garážová stání a zázemí“
Usnesení č. 1448/2018/RK-56
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
Žádost Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje o změnu termínu dokončení stavby „Tábor –
přístavba pro garážová stání a zázemí“ na územním odboru HZS JčK – požární stanice v Táboře;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit změnu termínu dokončení stavby „Tábor – přístavba pro garážová stání a zázemí“ na územním
odboru HZS JčK – požární stanice v Táboře do 31. 3. 2019,
2. schválit dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě SDO/KHEJ/066/18 o poskytnutí individuální investiční
dotace příjemci ČR – Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje ve znění přílohy č. 1 návrhu
č. 1570/RK/18;
III. ukládá
Mgr. Ivaně Stráské, hejtmance kraje, předložit žádost o změnu termínu dokončení stavby „Tábor – přístavba
pro garážová stání a zázemí“ na územním odboru HZS JčK – požární stanice v Táboře zastupitelstvu kraje
k projednání.
K bodu: Informace o odpisu souboru pohledávek Zdravotnickou záchrannou službou Jihočeského kraje
Usnesení č. 1449/2018/RK-56
Rada Jihočeského kraje
bere na vědomí
informaci o vzdání se práva a prominutí nedobytných pohledávek příspěvkové organizace Zdravotnická
záchranná služba Jihočeského kraje, IČO 48199931, za ošetřenými klienty protialkoholní záchytné stanice
za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 v celkové výši 782 610,- Kč.
K bodu: Organizace a zajištění pohotovostních služeb a prohlídek těl zemřelých v Jihočeském kraji v roce
2019
Usnesení č. 1450/2018/RK-56
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
informace o organizaci a zajištění lékařské pohotovostní služby, lékárenské pohotovostní služby,
pohotovostní služby v oboru zubní lékařství a prohlídek těl zemřelých mimo zdravotnické zařízení na území
Jihočeského kraje v roce 2019 v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Principy zabezpečení poskytování pohotovostních služeb a prohlídek těl
zemřelých v Jihočeském kraji od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 dle přílohy č. 2 návrhu č. 1525/RK/18;
III. ukládá
Mgr. Ivaně Stráské, hejtmance kraje, předložit návrh tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 13. 12. 2018
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K bodu: Návrh na změnu usnesení č. 26/2017/ZK- 3 ve věci náhradního způsobu financování nákupu
vozidel ZZS se zvýšenou dostupností s vybavením
Usnesení č. 1451/2018/RK-56
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
informaci o stavu realizace projektu JčK „Posílení vybavení Zdravotnické záchranné služby Jihočeského
kraje technikou a věcnými prostředky“;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit změnu usnesení č. 26/2017/ZK-3 ze dne 16. 2. 2017 v části II. takto:
„II. schvaluje financování nákupu 6 kusů vozidel ZZS se zvýšenou dostupností včetně vybavení
s předpokladem rozložení financování dle důvodové zprávy návrhu č. 430/ZK/18“;
III. ukládá
Mgr. Ivaně Stráské, hejtmance kraje, předložit návrh dle části II. usnesení zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 13. 12. 2018
K bodu: Zpráva o činnosti Komise Smart Region Jižní Čechy za období od 1. 11. 2017 do 31. 10. 2018
Usnesení č. 1452/2018/RK-56
Rada Jihočeského kraje
bere na vědomí
zprávu o činnosti Komise Smart Region Jižní Čechy za období od 1. 11. 2017 do 31. 10. 2018.
K bodu: Zpráva o činnosti Komise pro inovace Jihočeského kraje od 1. 12. 2017 do 30. 11. 2018
Usnesení č. 1453/2018/RK-56
Rada Jihočeského kraje
bere na vědomí
zprávu o činnosti Komise pro inovace Jihočeského kraje od 1. 12. 2017 do 30. 11. 2018.
K bodu: „Rekonstrukce silnic III/14124, III/14214 a III/14125 - průtah Dub“ - méněpráce - dodatek č. 1
Usnesení č. 1454/2018/RK-56
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
méněpráce na akci „Rekonstrukce silnic III/14124, III14214 a III/14125 – průtah Dub“ uvedené ve změnovém
listu č. 1, včetně návrhu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo dle důvodové zprávy a příloh č. 1 – 2 návrhu
č. 1550/RK/18;
II. schvaluje
1. změnový list č. 1 dle důvodové zprávy a příloh č. 1 – 2 k návrhu č. 1550/RK/18,
2. uzavření dodatku č. 1 příslušné smlouvy o dílo uzavřené mezi Jihočeským krajem a zhotovitelem stavby
firmou STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO 60838744, ve znění podle přílohy č. 2
k návrhu č. 1550/RK/18;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č. 1 smlouvy s firmou
STRABAG a.s. dle bodu II. tohoto usnesení hejtmance kraje k podpisu.
T: 12. 12. 2018
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K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Výměna kanalizace, vodovodního potrubí a realizace
nádvoří v objektu Čelakovského 200, Písek“ (Obchodní akademie a Jazyková škola s právem SJZ, Písek)
Usnesení č. 1455/2018/RK-56
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek v elektronické podobě, zprávu o hodnocení nabídek a protokol o posouzení
splnění podmínek účasti v zadávacím řízení uvedené v přílohách č. 1 - 3 k návrhu č. 1532/RK/18 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Výměna kanalizace, vodovodního potrubí a realizace nádvoří v objektu
Čelakovského 200, Písek“ konané v režimu zjednodušeného podlimitního řízení za podmínek dle § 53
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Výměna kanalizace, vodovodního potrubí a realizace nádvoří
v objektu Čelakovského 200, Písek“:
název společnosti: PRIMA, akciová společnost
se sídlem: Raisova 1004, 386 01 Strakonice
IČO: 47239743
za cenu nejvýše přípustnou 6 485 085,00 Kč bez DPH, 7 846 953,00 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Mgr. Pavlovi Sekyrkovi, Th.D., řediteli Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové
zkoušky, IČO 60869089:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. vykonávat funkci stavebníka na akci „Výměna kanalizace, vodovodního potrubí a realizace nádvoří
v objektu Čelakovského 200, Písek“.
K bodu: Zadávací řízení - veřejná zakázka „Fotovoltaické zdroje v areálu DOZP Osek II.“
Usnesení č. 1456/2018/RK-56
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
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 „Fotovoltaické zdroje v
areálu DOZP Osek II.“,
II. schvaluje
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 „Fotovoltaické zdroje v
areálu DOZP Osek II.“,
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Domovu pro osoby se zdravotním postižením Osek, IČO 70871795, jakožto zadavateli,
jmenovat komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na výběr dodavatele „Fotovoltaické
zdroje v areálu DOZP Osek II.“ v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky
JUDr. Josef Knot, MBA, první náměstek hejtmanky
2) Mgr. Pavla Doubková, vedoucí OSOV
Ing. Jana Holická, OSOV
3) Mgr. Jan Hájek, ředitel DOZP Osek
Zdeňka Štrosová, DOZP Osek
4) Irena Štěpánková, OVZI
Ing. Jan Basík, OVZI
5) Ing. Vojtěch Novák, OREG
Ing. Luboš Průcha, vedoucí OREG,
2. Mgr. Janu Hájkovi, řediteli Domova pro osoby se zdravotním postižením Osek, IČO 70871795, zajistit
provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.
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K bodu: „Rekonstrukce ČOV - Domov Petra Mačkov“ vícepráce - dodatek smlouvy č. 1
Usnesení č. 1457/2018/RK-56
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vícepráce na akci „Rekonstrukce ČOV - Domov Petra Mačkov“ uvedené ve vyčíslení víceprací a změnovém
listu č. 1 dle důvodové zprávy a příloh č. 1 a 2 k návrhu č. 1596/RK/18 ve výši dodatečných stavebních prací
446 832,77 Kč bez DPH;
II. schvaluje
1. vyčíslení víceprací a změnový list č. 1 dle důvodové zprávy a příloh č. 1 a 2 k návrhu č. 1596/RK/18,
2. uzavření dodatku č. 1 příslušné smlouvy o dílo uzavřené mezi Domovem PETRA Mačkov,
Třeboň, IČO 70871779, a zhotovitelem stavby firmou ENVI-PUR, spol. s r.o., Na Vlčovce 13/4, 16000
Praha 6, IČO 25166077;
III. ukládá
Vlastě Marouškové, ředitelce Domova PETRA Mačkov, IČO 70871779, uzavřít dodatek č. 1 smlouvy
s dodavatelem podle části II. tohoto usnesení.
K bodu: Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního
vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II.“
Usnesení č. 1458/2018/RK-56
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádost Stanislava Janovského 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. 1551/RK/18;
II. schvaluje
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/5751/2018 ze dne 17. 5. 2018, uzavřené
se Stanislavem Janovským, 390 02 Zhoř u Tábora dle přílohy č. 2 k návrhu č. 1551/RK/18, kterým se mění
bankovní spojení příjemce dotace v uzavřené smlouvě o poskytnutí dotace;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.
T: 31. 1. 2019
K bodu: Návrh dotace Jihočeského kraje na kofinancování akcí v rámci dotačního programu MZe 129 300
„Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ pro rok 2018 - 4. část
Usnesení č. 1459/2018/RK-56
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádosti o dotace ve výši 8 859 100,00 Kč na kofinancování akcí v rámci dotačního programu Ministerstva
zemědělství České republiky 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů
a kanalizací II“;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. dotaci ve výši 773 700,00 Kč na kofinancování akce „Mladošovice – vodojem“ pro obec Mladošovice,
2. dotaci ve výši 183 700,00 Kč na kofinancování akce „Kanalizace Vitějovice“ pro obec Vitějovice,
3. dotaci ve výši 2 160 600,00 Kč na kofinancování akce „Kanalizace a ČOV Strýčice“ pro obec Strýčice,
4. dotaci ve výši 881 600,00 Kč na kofinancování akce „Rakovice vodovod“ pro obec Rakovice,
5. dotaci ve výši 1 408 400,00 Kč na kofinancování akce „Obec Přešťovice – Vodovod Kbelnice - Slatina“
pro obec Přešťovice,
6. dotaci ve výši 2 421 800,00 Kč na kofinancování akce „ČOV, splašková kanalizace a vodovod Škvořetice,
část ČOV a kanalizace“ pro obec Škvořetice,
7. dotaci ve výši 1 029 300,00 Kč na kofinancování akce „ČOV, splašková kanalizace a vodovod Škvořetice,
část vodovod“ pro obec Škvořetice,
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8. vzor Smlouvy o poskytnutí dotace Jihočeského kraje na kofinancování akce prováděné v rámci programu
MZe 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit zastupitelstvu kraje návrh dotací a vzor smlouvy
k projednání.
T: 13. 12. 2018
K bodu: Individuální dotace z rozpočtu Jihočeského kraje
Usnesení č. 1460/2018/RK-56
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
žádost Osvětového spolku Skaryna, o. s., uvedeného v části II. usnesení, o poskytnutí individuální dotace;
II. neschvaluje
poskytnutí individuální dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s Osvětovým spolkem
Skaryna, o. s., Pučova 680/7, 158 00 Praha, IČO 66001129, na projekt „Bělorusko-české osmičky – Překlad
memoárů Larysy Henijuš“;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k části potřebné
k realizaci části II. usnesení.
T: 20. 12. 2018
K bodu: Úprava rozpočtu Alšovy jihočeské galerie na nákup sbírkového předmětu
Usnesení č. 1461/2018/RK-56
Rada Jihočeského kraje
ukládá
zřizované organizaci Alšově jihočeské galerii provést mimořádný příděl prostředků do vlastního investičního
fondu na nákup sbírkového předmětu v roce 2018 ve výši 1 000 000 Kč.
K bodu: Aktualizace podmíněné sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji
Usnesení č. 1462/2018/RK-56
Rada Jihočeského kraje
I. souhlasí
se zařazením dalších sociálních služeb do podmíněné sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji na základě
podaných žádostí poskytovatelů dle přílohy návrhu č. 1503/RK/18;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit zařazení dalších sociálních služeb do podmíněné sítě sociálních služeb
v Jihočeském kraji na základě podaných žádostí poskytovatelů dle přílohy návrhu č. 1503/RK/18;
III. ukládá
Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 13. 12. 2018
K bodu: Základní síť sociálních služeb v Jihočeském kraji na období 2019-2021
Usnesení č. 1463/2018/RK-56
Rada Jihočeského kraje
I. souhlasí
s návrhem zařazení sociálních služeb do základní sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji na období
2019 – 2021 dle přílohy návrhu č. 1505/RK/18, zpracovaným na základě ustanovení zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů;
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II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit zařazení sociálních služeb do základní sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji
na období 2019 – 2021 dle přílohy návrhu č. 1505/RK/18;
III. ukládá
Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 13. 12. 2018
K bodu: Metodika dotačního programu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V“
Usnesení č. 1464/2018/RK-56
Rada Jihočeského kraje
I.
souhlasí
1. s Metodikou dotačního programu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V“ dle přílohy 1 návrhu
č. 1513/RK/18,
2. s odlišným postupem v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V“ mimo
směrnici č. SM/107/ZK Zásady Jihočeského kraje pro poskytování veřejné finanční podpory;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje
I. schválit
1. Metodiku dotačního programu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V“ dle přílohy 1 návrhu
č. 1513/RK/18,
2. odlišný postup v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V“ mimo
směrnici č. SM/107/ZK Zásady Jihočeského kraje pro poskytování veřejné finanční podpory,
II. vyhlásit
dotační program na podporu vybraných druhů sociálních služeb na území Jihočeského kraje na období 2019
- 2021 ke dni 14. 12. 2018 s termínem pro podávání žádostí od 14. 1. 2019 do 21. 1. 2019, realizovaný
a financovaný v rámci projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V“, financovaného
z Operačního programu Zaměstnanost;
III. ukládá
Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 13. 12. 2018
K bodu: Vyhodnocení Akčního plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2017
Usnesení č. 1465/2018/RK-56
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
hodnotící zprávu o plnění Akčního plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2017
v Jihočeském kraji dle přílohy č. 1 návrhu č. 1425/RK/18.
K bodu: Odpis pohledávky Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky
Usnesení č. 1466/2018/RK-56
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
vzdání se práva a prominutí nedobytné pohledávky pro Domov pro osoby se zdravotním postižením
Zběšičky, Zběšičky 23, Bernartice, IČO 70869669, ve výši 100 680,00 Kč v souladu s důvodovou zprávou
návrhu č. 1567/RK/18.
K bodu: Dodatky ke Zřizovacím listinám příspěvkových organizací v sociální oblasti
Usnesení č. 1467/2018/RK-56
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
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1. Dodatek č. 47 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. 1568/RK/18,
2. Dodatek č. 18 ke Zřizovací listině Domova důchodců Dobrá Voda, Pod Lesem 16, 373 16 Dobrá Voda
u Českých Budějovic, IČO 00666262, ve znění uvedeném v příloze č. 2 návrhu č. 1568/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: Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu
Jihočeského kraje - SOŠ SE, Velešín
Usnesení č. 1468/2018/RK-56
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit
a) realizaci projektu „Rozvoj infrastruktury na SOŠ SE Velešín“ (žadatel: Střední odborná škola strojní
a elektrotechnická, Velešín, U Hřiště 527) a podání žádosti o podporu do Integrovaného regionálního
operačního programu s celkovými výdaji ve výši 5 500 000 Kč, z toho s celkovými způsobilými výdaji ve výši
5 500 000 Kč,
b) kofinancování projektu „Rozvoj infrastruktury na SOŠ SE Velešín“ Jihočeským krajem ve výši 10 %
z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 550 000 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Integrovaného
regionálního operačního programu s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy
č. 1 návrhu č. 1533/RK/18,
c) předfinancování projektu „Rozvoj infrastruktury na SOŠ SE Velešín“ Jihočeským krajem ve výši 90 %
z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 4 950 000 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Integrovaného
regionálního operačního programu s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy
č. 1 návrhu č. 1533/RK/18;
II. ukládá
Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh k projednání zastupitelstvu kraje.
T: 13. 12. 2018
K bodu: Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu
Jihočeského kraje - SOU zem. a služeb, Dačice
Usnesení č. 1469/2018/RK-56
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit
a) realizaci projektu „Modernizace prostor a vybavení SOU zemědělského a služeb Dačice“ (žadatel: Střední
odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86) a podání žádosti o podporu do
Integrovaného regionálního operačního programu s celkovými výdaji ve výši 5 000 000 Kč, z toho
s celkovými způsobilými výdaji ve výši 5 000 000 Kč,
b) realizaci projektu „Vozidla pro výcvik v řízení motorových vozidel“ (žadatel: Střední odborné učiliště
zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86) a podání žádosti o podporu do Integrovaného
regionálního operačního programu s celkovými výdaji ve výši 5 000 000 Kč, z toho s celkovými způsobilými
výdaji ve výši 5 000 000 Kč,
c) realizaci projektu „Moderní technika pro zemědělské obory“ (žadatel: Střední odborné učiliště zemědělské
a služeb, Dačice, nám. Republiky 86) a podání žádosti o podporu do Integrovaného regionálního operačního
programu s celkovými výdaji ve výši 4 250 000 Kč, z toho s celkovými způsobilými výdaji ve výši
4 250 000 Kč,
d) kofinancování projektu „Modernizace prostor a vybavení SOU zemědělského a služeb Dačice“
Jihočeským krajem ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 500 000 Kč, s podmínkou
přidělení dotace z Integrovaného regionálního operačního programu s čerpáním na základě Formuláře
evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 1534/RK/18,
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e) kofinancování projektu „Vozidla pro výcvik v řízení motorových vozidel“ Jihočeským krajem ve výši 10 %
z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 500 000 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Integrovaného
regionálního operačního programu s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy
č. 2 návrhu č. 1534/RK/18,
f) kofinancování projektu „Moderní technika pro zemědělské obory“ Jihočeským krajem ve výši 10 %
z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 425 000 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Integrovaného
regionálního operačního programu s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy
č. 3 návrhu č. 1534/RK/18,
g) předfinancování projektu „Modernizace prostor a vybavení SOU zemědělského a služeb Dačice“
Jihočeským krajem ve výši 90 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 4 500 000 Kč, s podmínkou
přidělení dotace z Integrovaného regionálního operačního programu s čerpáním na základě Formuláře
evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 1534/RK/18,
h) předfinancování projektu „Vozidla pro výcvik v řízení motorových vozidel“ Jihočeským krajem ve výši 90 %
z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 4 500 000 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Integrovaného
regionálního operačního programu s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy
č. 2 návrhu č. 1534/RK/18,
i) předfinancování projektu „Moderní technika pro zemědělské obory“ Jihočeským krajem ve výši 90 %
z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 3 825 000 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Integrovaného
regionálního operačního programu s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy
č. 3 návrhu č. 1534/RK/18;
II. ukládá
Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit materiál k projednání zastupitelstvu kraje.
T: 13. 12. 2018
K bodu: Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu
Jihočeského kraje - DDM, J. Hradec
Usnesení č. 1470/2018/RK-56
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit
a) realizaci projektu „Zastřešení terasy DDM Jindřichův Hradec“ (žadatel: Dům dětí a mládeže, Jindřichův
Hradec, Růžová 10) a podání žádosti o podporu do Integrovaného regionálního operačního programu
s celkovými výdaji ve výši 3 000 000 Kč, z toho s celkovými způsobilými výdaji ve výši 3 000 000 Kč,
b) kofinancování projektu „Zastřešení terasy DDM Jindřichův Hradec“ Jihočeským krajem ve výši 10 %
z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 300 000 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Integrovaného
regionálního operačního programu s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy
č. 1 návrhu č. 1535/RK/18,
c) předfinancování projektu „Zastřešení terasy DDM Jindřichův Hradec“ Jihočeským krajem ve výši 90 %
z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 2 700 000 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Integrovaného
regionálního operačního programu s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy
č. 1 návrhu č. 1535/RK/18;
II. ukládá
Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh k projednání zastupitelstvu kraje.
T: 13. 12. 2018
K bodu: Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu
Jihočeského kraje - DDM, Prachatice
Usnesení č. 1471/2018/RK-56
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit
a) realizaci projektu „Vybavení prostor CEV Dřípatka“ (žadatel: Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova
273) a podání žádosti o podporu do Integrovaného regionálního operačního programu s celkovými výdaji ve
výši 3 000 000 Kč, z toho s celkovými způsobilými výdaji ve výši 3 000 000 Kč,
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b) realizaci projektu „Vytvoření zázemí pro pobytové akce“ (žadatel: Dům dětí a mládeže, Prachatice,
Ševčíkova 273) a podání žádosti o podporu do Integrovaného regionálního operačního programu
s celkovými výdaji ve výši 900 000 Kč, z toho s celkovými způsobilými výdaji ve výši 900 000 Kč,
c) kofinancování projektu „Vybavení prostor CEV Dřípatka“ Jihočeským krajem ve výši 10 % z celkových
způsobilých výdajů projektu, tj. 300 000 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Integrovaného regionálního
operačního programu s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu
č. 1536/RK/18,
d) kofinancování projektu „Vytvoření zázemí pro pobytové akce“ Jihočeským krajem ve výši 10 %
z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 90 000 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Integrovaného
regionálního operačního programu s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy
č. 2 návrhu č. 1536/RK/18,
e) předfinancování projektu „Vybavení prostor CEV Dřípatka“ Jihočeským krajem ve výši 90 % z celkových
způsobilých výdajů projektu, tj. 2 700 000 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Integrovaného regionálního
operačního programu s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu
č. 1536/RK/18,
f) předfinancování projektu „Vytvoření zázemí pro pobytové akce“ Jihočeským krajem ve výši 90 %
z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 810 000 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Integrovaného
regionálního operačního programu s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy
č. 2 návrhu č. 1536/RK/18;
II. ukládá
Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh k projednání zastupitelstvu kraje.
T: 13. 12. 2018
K bodu: Realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování a financování nezpůsobilých
výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - GY Prachatice
Usnesení č. 1472/2018/RK-56
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit
a) realizaci projektu „Osazení vzduchotechnických jednotek s rekuperací na Gymnáziu Prachatice“ (žadatel:
Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137) z Operačního programu Životní prostředí s celkovými výdaji ve
výši 1 800 000 Kč, z toho s celkovými způsobilými výdaji ve výši 1 500 000 Kč,
b) kofinancování projektu „Osazení vzduchotechnických jednotek s rekuperací na Gymnáziu Prachatice“
Jihočeským krajem ve výši 30 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 450 000 Kč, s podmínkou
přidělení dotace z Operačního programu Životní prostředí s čerpáním na základě Formuláře evropského
projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 1537/RK/18,
c) financování nezpůsobilých výdajů projektu „Osazení vzduchotechnických jednotek s rekuperací na
Gymnáziu Prachatice“ Jihočeským krajem v celkové výši 300 000 Kč, s podmínkou přidělení dotace
z Operačního programu Životní prostředí s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy
č. 1 návrhu č. 1537/RK/18;
II. ukládá
Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh k projednání zastupitelstvu kraje.
T: 13. 12. 2018
K bodu: Realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování a financování nezpůsobilých
výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - SOŠ a SOU Písek, objekt DM
Usnesení č. 1473/2018/RK-56
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit
a) realizaci projektu „Zateplení budovy B Domova mládeže v Písku“ (žadatel: Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště, Písek, Komenského 86) z Operačního programu Životní prostředí s celkovými
výdaji ve výši 6 000 000 Kč, z toho s celkovými způsobilými výdaji ve výši 5 700 000 Kč,
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b) kofinancování projektu „Zateplení budovy B Domova mládeže v Písku“ Jihočeským krajem ve výši 60 %
z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 3 420 000 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního
programu Životní prostředí s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu
č. 1538/RK/18,
c) financování nezpůsobilých výdajů projektu „Zateplení budovy B Domova mládeže v Písku“ Jihočeským
krajem v celkové výši 300 000 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Životní prostředí
s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 1538/RK/18;
II. ukládá
Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh k projednání zastupitelstvu kraje.
T: 13. 12. 2018
K bodu: Realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování a financování nezpůsobilých
výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - SOŠ a SOU Písek
Usnesení č. 1474/2018/RK-56
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit
a) realizaci projektu „5.1a Snížení energetické náročnosti objektu Na Spravedlnosti 741, Písek“ (žadatel:
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek, Komenského 86) z Operačního programu Životní
prostředí s celkovými výdaji ve výši 6 900 000 Kč, z toho s celkovými způsobilými výdaji ve výši
6 400 000 Kč,
b) realizaci projektu „5.1b Snížení energetické náročnosti objektu Na Spravedlnosti 741, Písek“ (žadatel:
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek, Komenského 86) z Operačního programu Životní
prostředí s celkovými výdaji ve výši 1 900 000 Kč, z toho s celkovými způsobilými výdaji ve výši
1 800 000 Kč,
c) kofinancování projektu „5.1a Snížení energetické náročnosti objektu Na Spravedlnosti 741, Písek“
Jihočeským krajem ve výši 65 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 4 160 000 Kč, s podmínkou
přidělení dotace z Operačního programu Životní prostředí s čerpáním na základě Formuláře evropského
projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 1539/RK/18,
d) kofinancování projektu „5.1b Snížení energetické náročnosti objektu Na Spravedlnosti 741, Písek“
Jihočeským krajem ve výši 30 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 540 000 Kč, s podmínkou
přidělení dotace z Operačního programu Životní prostředí s čerpáním na základě Formuláře evropského
projektu dle přílohy č. 2 návrhu č. 1539/RK/18,
e) financování nezpůsobilých výdajů projektu „5.1a Snížení energetické náročnosti objektu Na Spravedlnosti
741, Písek“ Jihočeským krajem v celkové výši 500 000 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního
programu Životní prostředí s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu
č. 1539/RK/18,
f) financování nezpůsobilých výdajů projektu „5.1b Snížení energetické náročnosti objektu Na Spravedlnosti
741, Písek“ Jihočeským krajem v celkové výši 100 000 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního
programu Životní prostředí s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 2 návrhu
č. 1539/RK/18;
II. ukládá
Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh k projednání zastupitelstvu kraje.
T: 13. 12. 2018
K bodu: Realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování a financování nezpůsobilých
výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - SOU Blatná
Usnesení č. 1475/2018/RK-56
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit
a) realizaci projektu „Zateplení, výměna zdroje tepla v objektu SOU Blatná“ (žadatel: Střední odborné
učiliště, Blatná, U Sladovny 671) z Operačního programu Životní prostředí s celkovými výdaji ve výši
6 700 000 Kč, z toho s celkovými způsobilými výdaji ve výši 6 700 000 Kč,
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b) realizaci projektu „Vzduchotechnika s rekuperací do objektu SOU Blatná“ (žadatel: Střední odborné
učiliště, Blatná, U Sladovny 671) z Operačního programu Životní prostředí s celkovými výdaji ve výši
1 100 000 Kč, z toho s celkovými způsobilými výdaji ve výši 1 000 000 Kč,
c) kofinancování projektu „Zateplení, výměna zdroje tepla v objektu SOU Blatná“ Jihočeským krajem ve výši
60 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 4 020 000 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního
programu Životní prostředí s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu
č. 1540/RK/18,
d) kofinancování projektu „Vzduchotechnika s rekuperací do objektu SOU Blatná“ Jihočeským krajem ve výši
30 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 300 000 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního
programu Životní prostředí s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 2 návrhu
č. 1540/RK/18,
e) financování nezpůsobilých výdajů projektu „Vzduchotechnika s rekuperací do objektu SOU Blatná“
Jihočeským krajem v celkové výši 100 000 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Životní
prostředí s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 2 návrhu č. 1540/RK/18;
II. ukládá
Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh k projednání zastupitelstvu kraje.
T: 13. 12. 2018
K bodu: Realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování a financování nezpůsobilých
výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - SŠ OSaŘ a JŠ, Tábor
Usnesení č. 1476/2018/RK-56
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit
a) realizaci projektu „Zateplení vstupního vestibulu školy“ (žadatel: Střední škola obchodu, služeb a řemesel
a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474) z Operačního programu
Životní prostředí s celkovými výdaji ve výši 3 500 000 Kč, z toho s celkovými způsobilými výdaji ve výši
2 300 000 Kč,
b) kofinancování projektu „Zateplení vstupního vestibulu školy“ Jihočeským krajem ve výši 50 % z celkových
způsobilých výdajů projektu, tj. 1 150 000 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Životní
prostředí s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 1541/RK/18,
c) financování nezpůsobilých výdajů projektu „Zateplení vstupního vestibulu školy“ Jihočeským krajem
v celkové výši 1 200 000 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Životní prostředí
s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 1541/RK/18;
II. ukládá
Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh k projednání zastupitelstvu kraje.
T: 13. 12. 2018
K bodu: Úpravy odpisových plánů na rok 2018
Usnesení č. 1477/2018/RK-56
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
upravené odpisové plány škol a školských zařízení zřizovaných Jihočeským krajem na rok 2018 uvedené
v příloze návrhu č. 1543/RK/18 ve sloupci „Schválený odpisový plán celkem po úpravě“.
K bodu: Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic
Usnesení č. 1478/2018/RK-56
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic pro:
1. Základní uměleckou školu Oskara Nedbala, Tábor, M. Húsky 62, IČO 70840628, ve výši 42 000 Kč,
2. Dům dětí a mládeže, Tábor, Tržní nám. 346 IČO 60061847, ve výši 600 000 Kč,
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3. Vyšší odbornou školu a Střední zemědělskou školu, Tábor, nám. T.G. Masaryka 788, IČO 60064781, ve
výši 741 000 Kč, v souladu s důvodovou zprávou návrhu č.1544/RK/18.
K bodu: Změny v rejstříku škol a školských zařízení v mimořádném termínu a dodatek zřizovací listiny –
Zařízení pro DVPP
Usnesení č. 1479/2018/RK-56
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
posouzení a vyjádření Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje
k návrhu na změnu v rejstříku škol a školských zařízení dle § 78 odst. 6 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích,
v platném znění předloženou v mimořádném termínu;
II. schvaluje
změnu údajů v rejstříku škol a školských zařízení v mimořádném termínu k 1. 1. 2019 dle § 145 odst.
1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání,
v platném znění, na základě žádosti právnické osoby, jejímž zřizovatelem je Jihočeský kraj:
Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, České Budějovice,
Nemanická 7, IČO 75050102
 zápis místa poskytování školských služeb u zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
na adrese U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice;
III. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
dodatek zřizovací listiny Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám,
České Budějovice, Nemanická 7, IČO: 75050102, kterým se ruší platné znění Článku 3 „Hlavní účel
a předmět činnosti“ a platné znění Článku 7 „Doplňková činnost“ a nahrazují se novým zněním dle přílohy
návrhu č. 1508/RK/18;
IV. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit administraci žádosti právnické osoby o změny
v rejstříku škol a školských zařízení v mimořádném termínu.
T: 31. 12. 2018
K bodu: Dodatky zřizovacích listin škol a školských zařízení zřizovaných Jihočeským krajem
Usnesení č. 1480/2018/RK-56
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. dodatek zřizovací listiny Domu dětí a mládeže, Tábor, Tržní náměstí 346, IČO 60061847, kterým se mění
Příloha č. 1 „Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává
k hospodaření“ dle přílohy č. 1 návrhu č. 1298/RK/18,
2. dodatek zřizovací listiny Krajského školního hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2,
IČO 71294775, kterým se mění Příloha č. 1 „Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se
příspěvkové organizaci předává k hospodaření“ dle přílohy č. 2 návrhu č. 1298/RK/18,
3. dodatek zřizovací listiny Dětského domova, Základní školy a Školní jídelny, Radenín 1, IČO 70535779,
kterým se mění Příloha č. 1 „Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci
předává k hospodaření“ dle přílohy č. 3 návrhu č. 1298/RK/18,
4. dodatek zřizovací listiny Gymnázia, Třeboň, Na Sadech 308, IČO 60816945, kterým se ruší platné znění
Článku 7 „Doplňková činnost“ a nahrazuje se novým zněním dle přílohy č. 4 návrhu č. 1298/RK/18,
5. dodatek zřizovací listiny Vyšší odborné školy a Střední zemědělské školy, Tábor, Náměstí T. G.
Masaryka 788, IČO 60064781, kterým se mění Příloha č. 1 „Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele,
který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření“ dle přílohy č. 5 návrhu č. 1298/RK/18,
6. dodatek zřizovací listiny Gymnázia, Písek, Komenského 89, IČO 60869020, kterým se mění Příloha č. 1
„Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření“ dle
přílohy č. 6 návrhu č. 1298/RK/18,
7. dodatek zřizovací listiny Střední zemědělské školy, Písek, Čelakovského 200, IČO 60869054, kterým se
mění Příloha č. 1 „Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává
k hospodaření“ dle přílohy č. 7 návrhu č. 1298/RK/18,
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8. dodatek zřizovací listiny Domu dětí a mládeže, Písek, Švantlova 2394, IČO 60869941, kterým se mění
Příloha č. 1 „Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává
k hospodaření“ dle přílohy č. 8 návrhu č. 1298/RK/18,
9. dva dodatky zřizovací listiny Střední školy řemeslné a Základní školy, Soběslav, Wilsonova 405, IČO
72549572, kterým se mění Příloha č. 1 „Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové
organizaci předává k hospodaření“ dle přílohy č. 9 návrhu č. 1298/RK/18,
10. dodatek zřizovací listiny Střední školy obchodní a Vyšší odborné školy, České Budějovice, Husova 9,
IČO 00510874, kterým se mění Příloha č. 1 „Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se
příspěvkové organizaci předává k hospodaření“ dle přílohy č. 10 návrhu č. 1298/RK/18;
II. ukládá
Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 13. 12. 2018
K bodu: Personální záležitosti školství – úprava platových a mzdových výměrů ředitelů škol a školských
zařízení
Usnesení č. 1481/2018/RK-56
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
platové a mzdové výměry ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Jihočeským krajem s účinností
od 1. ledna 2019 v souladu s důvodovou zprávou a dle přílohy návrhu č. 1496/RK/18.
K bodu: Odpisový plán Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na rok 2019
Usnesení č. 1482/2018/RK-56
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
odpisový plán Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na rok 2019 uvedený v příloze návrhu
č. 1529/RK/18;
II. ukládá
Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, zajistit odpisování dlouhodobého
majetku Správy a údržby silnic Jihočeského kraje v souladu se schváleným odpisovým plánem na rok 2019,
který je přílohou návrhu č. 1529/RK/18.
K bodu: Rozhodnutí jediného společníka – Rozpočet společnosti JIKORD s.r.o. na rok 2019
Usnesení č. 1483/2018/RK-56
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnosti valné hromady společnosti JIKORD s.r.o., IČO 281 17 018, v souladu s
ustanovením § 59 odst. 1, písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, vydává
toto rozhodnutí:
I. schvaluje
rozpočet společnosti JIKORD s.r.o. na rok 2019 uvedený v příloze návrhu č. 1531/RK/18-1;
II. ukládá
Mgr. Bc. Janu Alešovi, Dis., jednateli společnosti JIKORD s.r.o., předložit výroční zprávu o činnosti
společnosti JIKORD s.r.o. za období roku 2018 s řádnou účetní závěrkou společnosti do 29. 3. 2019.
K bodu: Úprava závazkových vztahů se společností JIKORD s.r.o.
Usnesení č. 1484/2018/RK-56
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. poskytnutí provozní dotace ve výši 13 309 000,- Kč a investiční dotace ve výši 810 000,- Kč společnosti
JIKORD s.r.o., IČO 28117018, pro rok 2019 na úhradu nákladů spojených se závazkem veřejné služby,
2. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí provozní a investiční dotace uvedené v příloze návrhu č. 1455/RK/18-1;
15
U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 370 76, Tel: 386720111, http://www.kraj-jihocesky.cz

II. ukládá
Bc. Jiřímu Švecovi, členu rady kraje, předložit návrhy uvedené v části I. usnesení k projednání zastupitelstvu
kraje.
T: 13. 12. 2018
K bodu: Dodatky smluv o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosti Jihočeského
kraje platné od 09. 12. 2018
Usnesení č. 1485/2018/RK-56
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. dodatek č. 31 smlouvy č. 010/09/46/00/00 o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní
obslužnosti Jihočeského kraje linkovou osobní dopravou s dopravcem GW BUS a.s. uvedený v příloze č. 1
návrhu č. 1577/RK/18,
2. dodatek č. 41 smlouvy č. 010/09/50/00/00 o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní
obslužnosti Jihočeského kraje linkovou osobní dopravou s dopravcem ČSAD AUTOBUSY České Budějovice
a.s. uvedený v příloze č. 2 návrhu č. 1577/RK/18,
3. výši finančních závazků vyplývajících z dodatků smluv pro rok 2018 uvedených v části I. body 1. – 2.
tohoto usnesení tak, jak je uvedeno v příloze č. 3 návrhu č1577/RK/18;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi Ph.D., řediteli krajského úřadu, předložit k podpisu hejtmance kraje dodatky smluv
o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti Jihočeského kraje ve znění podle části I. tohoto
návrhu.
T: 14. 12. 2018
K bodu: Žaloba na zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví
Usnesení č. 1486/2018/RK-56
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
podání žaloby proti společnosti ICOM transport a.s., se sídlem Jiráskova 1424/78, 587 32 Jihlava,
IČO 46346040, o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví pozemku parc. KN č. 2364/12, jehož
součástí je stavba bez čp/če v katastrálním území Pelhřimov;
II. pověřuje
Mgr. Moniku Kohoutovou a pro případ její nepřítomnosti Mgr. Markétu Procházkovou, zaměstnankyně
Jihočeského kraje zařazené do krajského úřadu, zastupováním Jihočeského kraje v řízení před soudem
ve věci podle části I. usnesení;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.
K bodu: Žaloba na určení vlastnického práva k nemovitosti
Usnesení č. 1487/2018/RK-56
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. podání žaloby na určení vlastnického práva k nemovité věci – budovy bez čp/če na pozemku, stavební
parcele č. 309 v katastrálním území Střelské Hoštice, proti žalovaným: ***** ,
2. po realizaci části I. 1. usnesení doručit Katastrálnímu pracovišti ve Strakonicích návrh na zápis poznámky
spornosti;
II. pověřuje
JUDr. Ivanu Hlaváčovou, zaměstnankyni Jihočeského kraje zařazenou do krajského úřadu, zastupováním
Jihočeského kraje před soudem ve věci dle části I. 1. usnesení;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.
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K bodu: Uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Jihočeským krajem a ZVaS (Europe Direct)
Usnesení č. 1488/2018/RK-56
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Jihočeským krajem, IČO 70890650, jako vlastníkem a půjčitelem
a Zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Střediskem služeb školám, České
Budějovice, Nemanická 7, IČO 75050102, jako vypůjčitelem, na bezplatné užívání prostoru a zařízení včetně
movitých věcí ve vestibulu budovy bez čp/če, jež je součástí pozemku, parcely č. 3/1, k. ú. České
Budějovice 7, ve vlastnictví Jihočeského kraje, na dobu neurčitou s účinností od 1. 1. 2019, dle návrhu
smlouvy o výpůjčce č. SV/OHMS/176/18 v příloze č. 1 návrhu č. 1439/RK/18;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci části I. tohoto usnesení;
III. pověřuje
Mgr. Miroslava Pikharta, ředitele Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Střediska služeb
školám, České Budějovice, Nemanická 7, kontrolou dodržování podmínek smlouvy.
K bodu: Výpůjčka movitého majetku spolku Přírodní zahrada z. s., Jindřichův Hradec
Usnesení č. 1489/2018/RK-56
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
výpůjčku movitého majetku a uzavření smlouvy o výpůjčce movitého majetku se spolkem
Přírodní zahrada z. s., Klášterská 140, Jindřichův Hradec II, IČO 27026175, dle přílohy návrhu
č. 1527/RK/18;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci části I. tohoto usnesení.
K bodu: Výpůjčka leteckého exponátu MiG-23
Usnesení č. 1490/2018/RK-56
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce sbírkových předmětů č. 04/2017 ve věci výpůjčky stíhacího
letounu MiG-23 mezi ČR – Ministerstvem obrany a Jihočeským krajem dle přílohy č. 1 návrhu
č. 1555/RK/18,
2. uzavření dodatku k dohodě o umístění věci a o spolupráci ve věci výpůjčky sbírkového předmětu –
stíhacího letounu MiG-23 mezi Jihočeským krajem a Jihočeským letištěm České Budějovice a.s.
dle přílohy č. 2 návrhu č. 1555/RK/18;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci části I. tohoto usnesení.
K bodu: Revokace usnesení č. 1036/2018/RK-46 „Souhlas vlastníka s návrhy pozemkových úprav“
Usnesení č. 1491/2018/RK-56
Rada Jihočeského kraje
I. ruší
usnesení č. 1036/2018/RK-46 ze dne 22. 8. 2018 k bodu „Souhlas vlastníka s návrhy pozemkových úprav“
v části I. 3.;
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II. schvaluje
návrh nových pozemků při pozemkové úpravě v k. ú. Makov u Jistebnice, svěřených k hospodaření Správě
a údržbě silnic Jihočeského kraje, na LV č. 156 podle přílohy č. 1 návrhu č. 1545/RK/18 s překročením limitů
výměry o +21,5 % a ceny o +26,5 % ve prospěch kraje bez požadavku na doplacení ceny;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci části II. tohoto usnesení.
K bodu: Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. SVB/OHMS/252/18 s Teplárnou České Budějovice,
a.s.
Usnesení č. 1492/2018/RK-56
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě mezi Jihočeským krajem, IČO 70890650,
jako povinným a Teplárnou České Budějovice, a.s., IČO 60826835, jako oprávněným na části pozemku
parc. KN č. 107/4 v rozsahu dle geometrického plánu č. 4347-123/2018 v k. ú. České Budějovice 7 dle
návrhu smlouvy č. SVB/OHMS/252/18 v příloze č. 1 návrhu č. 1546/RK/18;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci části I. tohoto usnesení.
K bodu: Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. SVB/OHMS/113/18 v k. ú. Staré Kestřany
Usnesení č. 1493/2018/RK-56
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi Jihočeským krajem, IČO 70890650, jako povinným
a *****, jako oprávněnými na částech pozemků pozemkových parc. KN č. 462/6 a č. 1258/1 v k. ú. Staré
Kestřany dle návrhu smlouvy č. SVB/OHMS/113/18 v příloze č. 1 návrhu č. 1547/RK/18;
II. pověřuje
Bc. Petra Stehlíka, ředitele Krajského školního hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2,
České Budějovice, IČO 71294775, kontrolou dodržování podmínek smlouvy o zřízení věcného břemene dle
části I. tohoto usnesení.
K bodu: Zpráva o činnosti Komise pro zdravotnictví a sociální péči za období od 1. 12. 2017 do 29. 11. 2018
a plán činnosti na rok 2019
Usnesení č. 1494/2018/RK-56
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
zprávu o činnosti Komise pro zdravotnictví a sociální péči Rady Jihočeského kraje za období od 1. 12. 2017
do 29. 11. 2018;
II. schvaluje
plán činnosti Komise pro zdravotnictví a sociální péči Rady Jihočeského kraje na rok 2019 dle přílohy č. 2
návrhu č. 1566/RK/18.
K bodu: Zpráva o činnosti Sportovní komise za období od 22. 11. 2017 do 6. 11. 2018 a plán činnosti na rok
2019
Usnesení č. 1495/2018/RK-56
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
zprávu o činnosti Sportovní komise Rady Jihočeského kraje za období od 22. 11. 2017 do 6. 11. 2018;
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II. schvaluje
plán činnosti Sportovní komise Rady Jihočeského kraje na rok 2019 dle přílohy č. 2 návrhu č. 1292/RK/18.
K bodu: Individuální dotace v rámci záštit členů Rady Jihočeského kraje
Usnesení č. 1496/2018/RK-56
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
předložení žádostí o poskytnutí individuální dotace jednotlivých žadatelů dle přílohy návrhu č. 1557/RK/18;
II. schvaluje
poskytnutí individuální dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle schváleného vzoru:
1. ve výši 10 000,- Kč příjemci: Oblastní spolek Českého červeného kříže České Budějovice, Husova
tř. 1837/20, 370 01 České Budějovice, IČO 00425851, na zajištění akce: „Štědrý den v předstihu 2018“,
2. ve výši 9 000,- Kč příjemci: YES o.s., Erbenova 1547, 397 01 Písek, IČO 22733442, na zajištění akce:
„Otevřené brány kostelů na Písecku“,
3. ve výši 8 000,- Kč příjemci: Eva Suchanová, 5. května 381, 399 01 Milevsko, IČO 43854851, na zajištění
akce: „1. zážitkový ples“,
4. ve výši 7 500,- Kč příjemci: Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Záhoří, Horní Záhoří 12,
398 18 Záhoří, IČO 60083000, na zajištění akce: „Slavnostní výroční členská schůze spojená s oslavou
spolupráce se spolkem v St. Florianu“,
5. ve výši 9 000,- Kč příjemci: Sportovní klub Včelná z.s., U Stadionu 272, 373 82 Včelná, IČO 14498570,
na zajištění akce: „51. ročník Jihočeského poháru v metané“,
6. ve výši 10 000,- Kč příjemci: Jaromír Koc, Nerudova 281, 378 10 České Velenice, IČO 00767361,
na zajištění akce: „OCEÁN - vydání nového studiového alba“;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části
II. usnesení.

Mgr. Ivana Stráská
Hejtmanka Jihočeského kraje

…………………………………….
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