RADA JIHOČESKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
Příloha zápisu

Výpis usnesení z 57. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne 13. 12. 2018
Program:
1. Změna ve složení Komise pro zdravotnictví a sociální péči Rady Jihočeského kraje
Usnesení 1497/2018/RK-57
2. Poskytnutí individuální dotace Sdružení osvobozených politických vězňů a pozůstalých
Usnesení 1498/2018/RK-57
3. Rozpočet příspěvkové organizace JCCR na rok 2019
Usnesení 1499/2018/RK-57
4. Střednědobý výhled rozpočtu JCCR na období let 2020 - 2021
Usnesení 1500/2018/RK-57
5. Rozpočty na rok 2019 příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem v oblasti zdravotnictví
Usnesení 1501/2018/RK-57
6. Střednědobé výhledy rozpočtů na období let 2020 a 2021 příspěvkových organizací zřízených
Jihočeským krajem v oblasti zdravotnictví
Usnesení 1502/2018/RK-57
7. Personální záležitosti zdravotnictví - úprava platů ředitelů příspěvkových organizací Jihočeského kraje v
oblasti zdravotnictví
Usnesení 1503/2018/RK-57
8. „Modernizace letiště České Budějovice, 2. etapa – úsporná varianta, 2. fáze“ – dodatek č. 5
Usnesení 1504/2018/RK-57
9. Zadávací řízení - veřejná zakázka „Provedení certifikace provozovatele Letiště České Budějovice a
poskytovatele letových navigačních služeb na Letišti České Budějovice pro veřejný mezinárodní provoz“
Usnesení 1505/2018/RK-57
10. Rekonstrukce silnice III/1404 - průtah Protivín - změna položek a méněpráce
Usnesení 1506/2018/RK-57
11. Rekonstrukce silnice III/1407 a III/1394 Čejetice - méněpráce a vícepráce - dodatek č. 1
Usnesení 1507/2018/RK-57
12. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Dodávky výpočetní, ICT a audiovizuální techniky vč. SW“
(Střední zdravotnická škola, Písek, Národní svobody 420)
Usnesení 1508/2018/RK-57
13. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Dodávka pneumatik pro ZZS JčK na rok 2019“
Usnesení 1509/2018/RK-57
14. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti budovy Dětského domova,
Základní školy a Školní jídelny, Radenín 1“
Usnesení 1510/2018/RK-57
15. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Dodávka 3 ks lehkých nákladních automobilů s prodlouženou
kabinou a sklápěcí korbou“
Usnesení 1511/2018/RK-57
16. Zadávací řízení - veřejná zakázka „Dopravní napojení průmyslové zóny Tábor východ - Vožická“
Usnesení 1512/2018/RK-57
17. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Výstavba nové veřejné budovy v pasivním energetickém standardu objekt DDM Dačice“ (DDM, Jindřichův Hradec)
Usnesení 1513/2018/RK-57
18. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Modernizace komunikací II. třídy (P10) H“
Usnesení 1514/2018/RK-57
19. Zadávací řízení - veřejná zakázka „Okružní křižovatka silnice II/145 s ulicí 1. máje ve Vimperku - Fišerka“
Usnesení 1515/2018/RK-57
20. „Snížení energetické náročnosti Konzervatoře České Budějovice“ – vícepráce a méněpráce – dodatek
smlouvy č. 1
Usnesení 1516/2018/RK-57
21. „Rekonstrukce kontribuční sýpky Měšice“ - vícepráce a méněpráce - dodatek smlouvy č. 4 (VOŠ a SZeŠ
Tábor)
Usnesení 1517/2018/RK-57
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22. „Modernizace silnice II/146 Hluboká nad Vltavou - Lišov“ – méněpráce, prodloužení termínu plnění –
dodatek smlouvy č. 2
Usnesení 1518/2018/RK-57
23. „Most ev. č. 603-056 za obcí Košín“ – vícepráce a méněpráce – dodatek smlouvy č. 1
Usnesení 1519/2018/RK-57
24. „Silnice III/1371 x II/137 Tábor – Čelkovice – sanace svahu a části komunikace“ – vícepráce a méněpráce
– dodatek smlouvy č. 1
Usnesení 1520/2018/RK-57
25. Rozpočty příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem na rok 2019 v oblasti kultury
Usnesení 1521/2018/RK-57
26. Střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem na období let
2020 a 2021 v oblasti kultury
Usnesení 1522/2018/RK-57
27. Rozpočty příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem na rok 2019 v oblasti školství
Usnesení 1523/2018/RK-57
28. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic
Usnesení 1524/2018/RK-57
29. Střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem na období let
2020 a 2021 v oblasti školství
Usnesení 1525/2018/RK-57
30. Rozpočty příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem na rok 2019 v sociální oblasti
Usnesení 1526/2018/RK-57
31. Střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací na období let 2020 a 2021 v oblasti sociální
Usnesení 1527/2018/RK-57
32. Změna odpisových plánů zřizovaných organizací v sociální oblasti na rok 2018
Usnesení 1528/2018/RK-57
33. Změna smlouvy o výpůjčce - Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie
Usnesení 1529/2018/RK-57
34. Personální záležitosti ředitelů příspěvkových organizací v sociální oblasti
Usnesení 1530/2018/RK-57
35. Rozpočet Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na rok 2019
Usnesení 1531/2018/RK-57
36. Střednědobý výhled rozpočtu Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na období let 2020 a 2021
Usnesení 1532/2018/RK-57
37. Dodatek č. 5 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k
zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy v rámci „Provozního souboru Šumava“ s
dopravcem GW Train Regio a.s.
Usnesení 1533/2018/RK-57
38. Personální záležitosti SÚS JK p.o.
Usnesení 1534/2018/RK-57
39. Zmocnění Hasičské vzájemné pojišťovny, a. s. ve věci uzavření dohody o mimosoudním narovnání
Usnesení 1535/2018/RK-57
40. Rozpočtové změny 23/18
Usnesení 1536/2018/RK-57
41. Výpůjčka movitého majetku
Usnesení 1537/2018/RK-57
42. Individuální dotace v rámci záštit členů Rady Jihočeského kraje
Usnesení 1538/2018/RK-57

*****
K bodu: Změna ve složení Komise pro zdravotnictví a sociální péči Rady Jihočeského kraje
Usnesení č. 1497/2018/RK-57
Rada Jihočeského kraje
I. odvolává
Martu Bernatovou z funkce členky Komise pro zdravotnictví a sociální péči Rady Jihočeského kraje;
II. jmenuje
Vladimíru Hruškovou členkou Komise pro zdravotnictví a sociální péči Rady Jihočeského kraje ke dni 14. 12.
2018;
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III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit potřebné kroky k realizaci usnesení.
K bodu: Poskytnutí individuální dotace Sdružení osvobozených politických vězňů a pozůstalých
Usnesení č. 1498/2018/RK-57
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádost Sdružení osvobozených politických vězňů a pozůstalých, z.s., IČO 69781923, se sídlem Legerova
1854/22, 120 00 Praha, Nové město, o poskytnutí individuální dotace na humanitární podporu bývalých
politických vězňů koncentračních táborů;
II. schvaluje
1. poskytnutí neinvestiční dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy se Sdružením osvobozených politických
vězňů a pozůstalých, z.s., IČO 69781923, se sídlem Legerova 1854/22, 120 00 Praha, Nové Město, ve
výši 130 000,- Kč,
2. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace radou kraje dle přílohy č. 1 mat. č. 1589/RK/18;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci části I. usnesení.
K bodu: Rozpočet příspěvkové organizace JCCR na rok 2019
Usnesení č. 1499/2018/RK-57
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
rozpočet příspěvkové organizace Jihočeská centrála cestovního ruchu zřízené Jihočeským krajem, IČO
72053127, na rok 2019 dle přílohy návrhu č. 1579/RK/18;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit zveřejnění schváleného rozpočtu příspěvkové
organizace JCCR na rok 2019 na elektronické úřední desce Jihočeského kraje do 30 dnů ode dne jeho
schválení radou kraje.
T: 14. 1. 2019
K bodu: Střednědobý výhled rozpočtu JCCR na období let 2020 - 2021
Usnesení č. 1500/2018/RK-57
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Jihočeská centrála cestovního ruchu, IČO 72053127,
na období let 2020 a 2021, zřízené Jihočeským krajem dle přílohy návrhu č. 1578/RK/18;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit zveřejnění schváleného střednědobého
výhledu rozpočtu JCCR příspěvkové organizace na období let 2020 – 2021 na elektronické úřední desce
Jihočeského kraje do 30 dnů ode dne jeho schválení radou kraje.
T: 14. 1. 2018

K bodu: Rozpočty na rok 2019 příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem v oblasti
zdravotnictví
Usnesení č. 1501/2018/RK-57
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
rozpočty příspěvkových organizací na rok 2019 zřízených Jihočeským krajem v oblasti zdravotnictví,
Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, IČO 48199931 a Psychiatrické léčebny Lnáře,
IČO 00668168, dle přílohy návrhu č. 1591/RK/18;
3
U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 370 76, Tel: 386720111, http://www.kraj-jihocesky.cz

II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit zveřejnění schválených rozpočtů
příspěvkových organizací na rok 2019 na elektronické úřední desce Jihočeského kraje do 30 dnů ode dne
jejich schválení radou kraje.
T: 12. 1. 2019
K bodu: Střednědobé výhledy rozpočtů na období let 2020 a 2021 příspěvkových organizací zřízených
Jihočeským krajem v oblasti zdravotnictví
Usnesení č. 1502/2018/RK-57
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací na období let 2020 a 2021 zřízených Jihočeským
krajem v oblasti zdravotnictví, Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, IČO 48199931
a Psychiatrické léčebny Lnáře, IČO 00668168, dle přílohy návrhu č. 1592/RK/18;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit zveřejnění schválených střednědobých
výhledů rozpočtů příspěvkových organizací na období let 2020 a 2021 na elektronické úřední desce
Jihočeského kraje do 30 dnů ode dne jejich schválení radou kraje.
T: 12. 1. 2019
K bodu: Personální záležitosti zdravotnictví - úprava platů ředitelů příspěvkových organizací Jihočeského
kraje v oblasti zdravotnictví
Usnesení č. 1503/2018/RK-57
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
úpravu platů ředitelů příspěvkových organizací Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje,
IČO 48199931 a Psychiatrická léčebna Lnáře, IČO 00668168, s účinností od 1. 1. 2019, dle přílohy návrhu
č. 1560/RK/18;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci usnesení.
T: 31. 1. 2019
K bodu: „Modernizace letiště České Budějovice, 2. etapa – úsporná varianta, 2. fáze“ – dodatek č. 5
Usnesení č. 1504/2018/RK-57
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vícepráce a méněpráce dle důvodové zprávy na akci „Modernizace letiště České Budějovice, 2. etapa –
úsporná varianta, 2. fáze“ a změnový list č. 5 ve znění dle přílohy č. 3 návrhu č. 1571/RK/18 – 1;
II. schvaluje
1. vícepráce a méněpráce dle změnového listu č. 5, po započtení vícepráce ve výši 329 583,- Kč bez DPH,
2. uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo mezi JK a firmou HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217,
150 00 Praha 5, IČO 46678468, ve znění přílohy č. 2 návrhu č. 1571/RK/18 – 1 v upraveném znění;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci tohoto usnesení.
T: 10. 12. 2018
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K bodu: Zadávací řízení - veřejná zakázka „Provedení certifikace provozovatele Letiště České Budějovice a
poskytovatele letových navigačních služeb na Letišti České Budějovice pro veřejný mezinárodní provoz“
Usnesení č. 1505/2018/RK-57
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
záměr společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s., se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, České
Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO: 26093545, zadat veřejnou zakázku na služby „Provedení
certifikace provozovatele Letiště České Budějovice a poskytovatele letových navigačních služeb na Letišti
České Budějovice pro veřejný mezinárodní provoz“ podle návrhu č. 1617/RK/18;
II. jmenuje
zástupce Jihočeského kraje do komise na výběr dodavatele „Provedení certifikace provozovatele Letiště
České Budějovice a poskytovatele letových navigačních služeb na Letišti České Budějovice pro veřejný
mezinárodní provoz“ v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) JUDr. Josef Knot, MBA, 1. náměstek hejtmanky
Bc. Jiří Švec, člen rady kraje
2) Ing. Miloš Juha, Ph.D., vedoucí OVZI KÚ
Bc. Štěpán Vondráček, vedoucí odd. realizace veřejných zakázek OVZI KÚ,
III. ukládá
Ing. Miloši Juhovi, Ph.D., vedoucímu Odboru veřejných zakázek a investic, spolupracovat se zadavatelem
při administraci veřejné zakázky.
K bodu: Rekonstrukce silnice III/1404 - průtah Protivín - změna položek a méněpráce
Usnesení č. 1506/2018/RK-57
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
záměnu položek a méněpráce na akci „Rekonstrukce silnice III/1404 – průtah Protivín“ 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. 1590/RK/18;
II. schvaluje
1. změnový list č. 1 dle důvodové zprávy a jejich příloh č. 1, návrhu č. 1590/RK/18,
2. uzavření dodatku č. 1 příslušné smlouvy uzavřené mezi Jihočeským krajem a zhotovitelem stavby firmou
ZNAKON, a.s., Sousedovice 44, 38601 Sousedovice, IČO 26018055, ve znění přílohy č. 2 návrhu
č. 1590/RK/18;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č. 1 smlouvy s firmou
ZNAKON, a.s., dle bodu II. tohoto usnesení hejtmance k podpisu.
T: do 20. 12. 2018
K bodu: Rekonstrukce silnice III/1407 a III/1394 Čejetice - méněpráce a vícepráce - dodatek č. 1
Usnesení č. 1507/2018/RK-57
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
méněpráce a vícepráce na akci „Rekonstrukce silnice III/1407 a III/1394 Čejetice“ uvedené ve změnovém
listu č. 1 včetně návrhu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo dle důvodové zprávy a příloh návrhu č. 1602/RK/18;
II. schvaluje
1. změnový list č. 1 a č. 2 dle důvodové zprávy a její přílohy č. 1 návrhu č. 1602/RK/18,
2. uzavření dodatku č. 1 příslušné smlouvy uzavřené mezi Jihočeským krajem a zhotovitelem stavby firmou
EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 10, IČO 45274924, ve znění podle
přílohy č. 2 návrhu 1602/RK/18;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č. 1 smlouvy s firmou
EUROVIA CS, a.s., dle bodu II. tohoto usnesení hejtmance kraje k podpisu.
T: do 20. 12. 2018
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K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Dodávky výpočetní, ICT a audiovizuální techniky vč.
SW“ (Střední zdravotnická škola, Písek, Národní svobody 420)
Usnesení č. 1508/2018/RK-57
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání obálek s nabídkami, zprávu o hodnocení nabídek a protokol o posouzení splnění
podmínek účasti v zadávacím řízení uvedené v přílohách č. 1 - 3 k návrhu č. 1599/RK/18 na plnění veřejné
zakázky s názvem „Dodávky výpočetní, ICT a audiovizuální techniky vč. SW“ konané v režimu
zjednodušeného podlimitního řízení za podmínek dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
1. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Dodávky výpočetní, ICT a audiovizuální techniky vč. SW“:
název společnosti: COLIS, s.r.o.
se sídlem: Rokycanova 990/24, 397 01 Písek
IČO: 26027178
za cenu nejvýše přípustnou 2 598 683,00 Kč bez DPH, 3 144 406,43 Kč vč. DPH,
2. v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem možnost vyzvat k uzavření smlouvy další
účastníky zadávacího řízení v tomto pořadí:
1) název společnosti: FLAME Systém s.r.o.
se sídlem: Dr. Maye 468/3, 709 00 Ostrava 9
IČO: 26846888
za cenu nejvýše přípustnou 3 173 950,00 Kč bez DPH, 3 840 479,00 Kč vč. DPH;
III. ukládá
PhDr. Heleně Šatrové, ředitelce školy, IČO 00512281:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Dodávka pneumatik pro ZZS JčK na rok 2019“
Usnesení č. 1509/2018/RK-57
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání obálek s nabídkami, protokol o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení
uvedené v přílohách č. 1 - 2 k návrhu č. 1600/RK/18 na plnění veřejné zakázky s názvem „Dodávka
pneumatik pro ZZS JčK na rok 2019“ 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 pro všechny části na akci „Dodávka pneumatik pro ZZS JčK na rok
2019“:
název společnosti: ContiTrade Services s.r.o.
se sídlem: Objízdná 1628, 76502 Otrokovice - Otrokovice
IČO: 41193598
za celkovou cenu nejvýše přípustnou 2 053 963,50 Kč bez DPH, 2 485 295,83 Kč vč. DPH;
III. ukládá
MUDr. Markovi Slabému, MBA, řediteli Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, IČO 48199931:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti budovy Dětského
domova, Základní školy a Školní jídelny, Radenín 1“
Usnesení č. 1510/2018/RK-57
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. protokol o otevírání nabídek, zprávu o hodnocení nabídek a protokol o posouzení splnění podmínek účasti
v zadávacím řízení uvedené v přílohách č. 1 - 3 k návrhu č. 1605/RK/18 na plnění veřejné zakázky s názvem
„Snížení energetické náročnosti budovy Dětského domova, Základní školy a Školní jídelny, Radenín 1“
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konané v režimu zjednodušeného podlimitního řízení za podmínek dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
2. Vyjádření Energy Benefit Centra a.s uvedené v příloze č. 4 k návrhu č. 1605/RK/18
II. schvaluje
zrušení zadávacího řízení včetně odůvodnění uvedeného v důvodové zprávě na veřejnou zakázku „Snížení
energetické náročnosti budovy Dětského domova, Základní školy a Školní jídelny, Radenín 1“, neboť
v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických
(chybně stanovená předpokládaná hodnota zakázky), pro které nelze po zadavateli požadovat, aby
v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv;
III. ukládá
Bc. Kamilu Rosovi, DiS., řediteli Dětského domova, Základní školy a Školní jídelny, Radenín 1, IČO
70535779, zajistit všechny potřebné úkony související se zrušením zadávacího řízení veřejné zakázky
„Snížení energetické náročnosti budovy Dětského domova, Základní školy a Školní jídelny, Radenín 1“.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Dodávka 3 ks lehkých nákladních automobilů s
prodlouženou kabinou a sklápěcí korbou“
Usnesení č. 1511/2018/RK-57
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
zprávu o hodnocení nabídek a protokol o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení uvedené
v přílohách č. 1 - 2 k návrhu č. 1616/RK/18 na plnění veřejné zakázky s názvem „Dodávka 3 ks lehkých
nákladních automobilů s prodlouženou kabinou a sklápěcí korbou“ konané v režimu zjednodušeného
podlimitního řízení za podmínek dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů;
II. schvaluje
1. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Dodávka 3 ks lehkých nákladních automobilů
s prodlouženou kabinou a sklápěcí korbou“:
název společnosti: Auto Kora top, s. r. o.
se sídlem: M. Alše 780, 757 01 Valašské Meziříčí
IČO: 27789306
za cenu nejvýše přípustnou 2 266 480,14 Kč bez DPH, 2 742 440,97 Kč vč. DPH,
2. v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem možnost vyzvat k uzavření smlouvy další
účastníky zadávacího řízení v tomto pořadí:
název společnosti: SAP spol. s r.o.
se sídlem: Severní 95, 257 68 Dolní Kralovice
IČO: 47543442
za cenu nejvýše přípustnou 2 295 000,00 Kč bez DPH, 2 776 950,00 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. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky „Dodávka 3 ks lehkých nákladních automobilů
s prodlouženou kabinou a sklápěcí korbou“.
K bodu: Zadávací řízení - veřejná zakázka „Dopravní napojení průmyslové zóny Tábor východ - Vožická“
Usnesení č. 1512/2018/RK-57
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. znění základních údajů zadávací dokumentace, návrhu smlouvy a ustanovení komise podle návrhu
č. 1615/RK/18 a jeho příloh č. 2 – 4,
2. možnost zapracování případných připomínek poskytovatele dotace k zadávacím podmínkám do zadávací
dokumentace a souvisejících dokumentů;
II. schvaluje
1. uzavření smlouvy o společnosti mezi Jihočeským krajem a městem Tábor ve znění přílohy č. 1 k návrhu č.
1615/RK/18,
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2. 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 „Dopravní
napojení průmyslové zóny Tábor východ - Vožická“;
III. jmenuje
komisi na výběr dodavatele na akci „Dopravní napojení průmyslové zóny Tábor východ - Vožická“
pověřenou úkony uvedenými v příloze č. 4 k návrhu č. 1615/RK/18 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) JUDr. Josef Knot, MBA, 1. náměstek hejtmanky
Bc. Jiří Švec, člen rady kraje
2) Ing. Karel Hotový, ved. odboru ISF město Tábor
Ing. Pavel Stolař, ved. odd. PS město Tábor
3) Ing. Jiří Klása, KÚ, vedoucí ODSH
JUDr. Andrea Tetourová, ved. odd. ODSH KÚ
4) Ing. Jitka Liláková, OVZI KÚ
Bc. Alena Frdlíková, ved. odd. OVZI KÚ
5) Ing. Pavel Bürger, OVZI KÚ
Ing. Petr Hrstka, 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 „Výstavba nové veřejné budovy v pasivním energetickém
standardu - objekt DDM Dačice“ (DDM, Jindřichův Hradec)
Usnesení č. 1513/2018/RK-57
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. 1595/RK/18 a jeho příloh č. 1 – 2,
2. možnost zapracování připomínek poskytovatele dotace k Zadávací dokumentaci uvedené v příloze č. 1
návrhu č. 1595/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 „Výstavba nové veřejné budovy v pasivním energetickém standardu - objekt DDM
Dačice“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Domu dětí a mládeže, Jindřichův Hradec, Růžová 10, IČO 42409152, jakožto
zadavateli, jmenovat komisi na výběr dodavatele „Výstavba nové veřejné budovy v pasivním energetickém
standardu - objekt DDM Dačice“ pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 2 k návrhu č. 1595/RK/18
v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
2) Mgr. Ludmila Huboňová Štufková, ředitelka DDM J. Hradec
Vladimír Šelong, DDM J. Hradec
3) Bc. Jaromíra Bačáková, vedoucí DDM Dačice
Bc. Dana Syrovátková, DDM Dačice
4) Ing. Jiří Baštář, místostarosta města Dačice
Ing. Karel Macků, starosta města Dačice
5) Ing. Hynek Čížek, Ph.D., vedoucí oddělení evropských fondů a strategií OŠMT KÚ
Bc. Hana Burcevová, DiS., oddělení evropských fondů a strategií OŠMT KÚ
6) Bc. Štěpán Vondráček, vedoucí oddělení realizace veřejných zakázek OVZI KÚ
Ing. Pavel Bürger, oddělení realizace veřejných zakázek OVZI KÚ,
2. Mgr. Ludmile Huboňové Štufkové, ředitelce Domu dětí a mládeže, Jindřichův Hradec, Růžová 10, zajistit
provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.
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K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Modernizace komunikací II. třídy (P10) H“
Usnesení č. 1514/2018/RK-57
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. znění základních údajů zadávací dokumentace, návrhu smlouvy o dílo a ustanovení komise podle návrhu
č. 1606/RK/18 a jeho příloh č. 1 – 3,
2. možnost zapracování případných připomínek poskytovatele dotace k zadávacím podmínkám do zadávací
dokumentace a souvisejících dokumentů;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Modernizace
komunikací II. třídy (P10) H“;
III. jmenuje
komisi na výběr dodavatele na akci „Modernizace komunikací II. třídy (P10) H“ pověřenou všemi úkony
uvedenými v příloze č. 3 k návrhu č. 1606/RK/18 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) JUDr. Josef Knot, MBA, 1. náměstek hejtmanky
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
2) Bc. Štěpán Vondráček, OVZI
Ing. Pavel Bürger, OVZI
3) Ing. Vladimír Hruška, OVZI
Ing. Petr Hrstka, OVZI
4) Jiří Letovský, OVZI
Ing. Zdeňka Szczotková, OVZI
5) Bc. Přemysl Kubalák, SÚS JčK, ředitel závodu ČK
Jiří Němeček, SÚS JčK, závod ČK;
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 „Okružní křižovatka silnice II/145 s ulicí 1. máje ve Vimperku Fišerka“
Usnesení č. 1515/2018/RK-57
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace, návrhu smlouvy dílo, návrhu smlouvy o společnosti
a ustanovení komise podle návrhu č. 1609/RK/18 a jeho příloh č. 1 - 4;
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 „Okružní křižovatka silnice II/145 s ulicí 1. máje ve Vimperku - Fišerka“,
2. možnost zapracování připomínek poskytovatele dotace k Zadávací dokumentaci uvedené v příloze č. 1
návrhu č. 1609/RK/18;
III. jmenuje
komisi na výběr dodavatele „Okružní křižovatka silnice II/145 s ulicí 1. máje ve Vimperku - Fišerka“
pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 4 k návrhu č. 1609/RK/18 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) JUDr. Josef Knot, MBA, 1. náměstek hejtmanky
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
2) Mgr. Zdeněk Kuncl, místostarosta Města Vimperk
Ing. Bohumil Petrášek, člen rady Města Vimperk
3) Ing. Michal Janče, vedoucí odboru investic a údržby Města Vimperk
Josef Mistr, referent odboru investic a údržby Města Vimperk
4) Ing. Jitka Liláková, OVZI KÚ
Bc. Alena Frdlíková, OVZI KÚ
5) Ing. Vladimír Hruška, OVZI KÚ
Ing. Pavel Bürger, OVZI KÚ;
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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: „Snížení energetické náročnosti Konzervatoře České Budějovice“ – vícepráce a méněpráce –
dodatek smlouvy č. 1
Usnesení č. 1516/2018/RK-57
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vícepráce a méněpráce na akci „Snížení energetické náročnosti Konzervatoře České Budějovice“ uvedené
ve změnových listech č. 1 – 9 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 k návrhu č. 1564/RK/18 v celkové výši
dodatečných stavebních prací 477 267,42 Kč bez DPH a nerealizovaných prací ve výši 27 011,92 Kč bez
DPH;
II. schvaluje
1. změnové listy č. 1 – 9 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 k návrhu č. 1564/RK/18,
2. uzavření dodatku č. 1 příslušné smlouvy o dílo uzavřené mezi Konzervatoří, České Budějovice,
Kanovnická 22, IČO 60075902 a zhotovitelem stavby firmou Tangenta, spol. s r. o., Dobrovodská 882/130,
370 06 České Budějovice, IČO 26086310;
III. ukládá
Mgr. Petru Riesovi, řediteli Konzervatoře, České Budějovice, Kanovnická 22, IČO 60075902, uzavřít dodatek
č. 1 smlouvy s dodavatelem podle části II. tohoto usnesení.
K bodu: „Rekonstrukce kontribuční sýpky Měšice“ - vícepráce a méněpráce - dodatek smlouvy č. 4 (VOŠ a
SZeŠ Tábor)
Usnesení č. 1517/2018/RK-57
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vícepráce a méněpráce na akci „Rekonstrukce kontribuční sýpky Měšice“ uvedené ve změnovém listu č. 2
dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 k návrhu č. 1611/RK/18 v celkové výši dodatečných stavebních prací
320 945,47 Kč bez DPH a nerealizovaných prací ve výši 156 625,40 Kč bez DPH;
II. schvaluje
1. změnový list č. 2 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 k návrhu č. 1611/RK/18,
2. uzavření dodatku č. 4 příslušné smlouvy o dílo uzavřené mezi Vyšší odbornou školou a Střední
zemědělskou školou, Náměstí T. G. Masaryka 788, Tábor, IČO 60064781 a zhotovitelem stavby firmou
PAMÁTKY TÁBOR s.r.o., Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor, IČO 44797958;
III. ukládá
Ing. Blaženě Hořejší, ředitelce Vyšší odborné školy a Střední zemědělské školy, Náměstí T. G. Masaryka
788, Tábor, IČO 60064781, uzavřít dodatek č. 4 smlouvy s dodavatelem podle části II. tohoto usnesení.
K bodu: „Modernizace silnice II/146 Hluboká nad Vltavou - Lišov“ – méněpráce, prodloužení termínu plnění
– dodatek smlouvy č. 2
Usnesení č. 1518/2018/RK-57
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
méněpráce na akci „Modernizace silnice II/146 Hluboká nad Vltavou - Lišov“ uvedené ve změnovém listu
č. 2 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 k návrhu č. 1612/RK/18 - nerealizované práce ve výši 373 441,25 Kč
bez DPH;
II. schvaluje
1. změnový list č. 2 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 k návrhu č. 1612/RK/18,
2. uzavření dodatku č. 2 příslušné smlouvy o dílo uzavřené mezi Správou a údržbou silnic Jihočeského
kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice, IČO 70971641 a zhotovitelem stavby firmou
EUROVIA CS, a.s., Národní 1138/10, 110 00 Praha 1, IČO 45274924;
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III. ukládá
Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, uzavřít dodatek č. 2
smlouvy s dodavatelem podle části II. tohoto usnesení.
K bodu: „Most ev. č. 603-056 za obcí Košín“ – vícepráce a méněpráce – dodatek smlouvy č. 1
Usnesení č. 1519/2018/RK-57
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vícepráce a méněpráce na akci „Most ev. č. 603-056 za obcí Košín“ uvedené ve změnových listech č. 1 a 2
dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 k návrhu č. 1613/RK/18 ve výši dodatečných stavebních prací 814 024,66
Kč bez DPH a nerealizovaných prací ve výši 864 024,66 Kč bez DPH;
II. schvaluje
1. změnové listy č. 1 a 2 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 k návrhu č. 1613/RK/18,
2. uzavření dodatku č. 1 příslušné smlouvy o dílo uzavřené mezi Správou a údržbou silnic Jihočeského
kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice, IČO 70971641 a zhotovitelem stavby firmou OHL ŽS,
a. s., Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno, IČO 46342796;
III. ukládá
Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, uzavřít dodatek č. 1
smlouvy s dodavatelem podle části II. tohoto usnesení.
K bodu: „Silnice III/1371 x II/137 Tábor – Čelkovice – sanace svahu a části komunikace“ – vícepráce a
méněpráce – dodatek smlouvy č. 1
Usnesení č. 1520/2018/RK-57
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vícepráce a méněpráce na akci „Silnice III/1371 x II/137 Tábor – Čelkovice – sanace svahu a části
komunikace“ uvedené ve změnových listech č. 1-5 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 k návrhu
č. 1614/RK/18 v celkové výši dodatečných stavebních prací 1 288 656,83 Kč bez DPH a nerealizovaných
prací ve výši 209 318,40 Kč bez DPH;
II. schvaluje
1. změnové listy č. 1-5 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 k návrhu č. 1614/RK/18,
2. uzavření dodatku č. 1 příslušné smlouvy o dílo uzavřené mezi Správou a údržbou silnic Jihočeského
kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice, IČO 70971641 a zhotovitelem stavby firmou DAICH,
spol. s r.o.., Železná 366, 390 02 Tábor, IČO 42407559;
III. ukládá
Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, uzavřít dodatek č. 1
smlouvy s dodavatelem podle části II. tohoto usnesení.
K bodu: Rozpočty příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem na rok 2019 v oblasti kultury
Usnesení č. 1521/2018/RK-57
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
rozpočty příspěvkových organizací na rok 2019 v oblasti kultury u 12 příspěvkových organizací, zřízených
Jihočeským krajem dle přílohy č. 1 – 12 návrhu č. 1572/RK/18;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit zveřejnění schválených rozpočtů
příspěvkových organizací na rok 2019 na elektronické úřední desce Jihočeského kraje do 30 dnů ode dne
jejich schválení radou kraje.
T: 11. 1. 2019
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K bodu: Střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem na období
let 2020 a 2021 v oblasti kultury
Usnesení č. 1522/2018/RK-57
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací na období let 2020 a 2021 v oblasti kultury u 12
příspěvkových organizací, zřízených Jihočeským krajem dle přílohy č. 1 – 12 návrhu č. 1573/RK/18;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit zveřejnění schválených střednědobých
výhledů rozpočtů příspěvkových organizací na období let 2020 a 2021 na elektronické úřední desce
Jihočeského kraje do 30 dnů ode dne jejich schválení radou kraje.
T: 11. 1. 2019
K bodu: Rozpočty příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem na rok 2019 v oblasti školství
Usnesení č. 1523/2018/RK-57
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
rozpočty příspěvkových organizací na rok 2019 v oblasti školství u 125 příspěvkových organizací zřízených
Jihočeským krajem dle přílohy návrhu č.1580/RK/18;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit zveřejnění schválených rozpočtů
příspěvkových organizací v oblasti školství na rok 2019 na elektronické úřední desce Jihočeského kraje
do 30 dnů ode dne jejich schválení radou kraje.
T: 12. 01. 2019
K bodu: Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic
Usnesení č. 1524/2018/RK-57
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic pro Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308,
IČO 60816945, ve výši 217 000 Kč v souladu s důvodovou zprávou návrhu č.1601/RK/18.
K bodu: Střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem na období
let 2020 a 2021 v oblasti školství
Usnesení č. 1525/2018/RK-57
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací na období let 2020 a 2021 v oblasti školství u 125
příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem dle přílohy návrhu č.1581/RK/18;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit zveřejnění schválených střednědobých
výhledů rozpočtů příspěvkových organizací v oblasti školství na rok 2020 a 2021 na elektronické úřední
desce Jihočeského kraje do 30 dnů ode dne jejich schválení radou kraje.
T: 12. 01. 2019
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K bodu: Rozpočty příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem na rok 2019 v sociální oblasti
Usnesení č. 1526/2018/RK-57
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
rozpočty příspěvkových organizací na rok 2019 v oblasti sociální u 16 příspěvkových organizací zřízených
Jihočeským krajem dle přílohy návrhu č. 1587/RK/18;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit zveřejnění schválených rozpočtů
příspěvkových organizací na rok 2019 na elektronické úřední desce Jihočeského kraje do 30 dnů ode dne
jejich schválení radou kraje.
T: 12. 1. 2019
K bodu: Střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací na období let 2020 a 2021 v oblasti
sociální
Usnesení č. 1527/2018/RK-57
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací na období let 2020 a 2021 v oblasti sociální
u 16 příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem dle přílohy návrhu č. 1588/RK/18;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit zveřejnění schválených střednědobých
výhledů rozpočtů příspěvkových organizací na období let 2020 a 2021 na elektronické úřední desce
Jihočeského kraje do 30 dnů ode dne jejich schválení radou kraje.
T: 12. 1. 2019
K bodu: Změna odpisových plánů zřizovaných organizací v sociální oblasti na rok 2018
Usnesení č. 1528/2018/RK-57
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
změnu odpisových plánů na rok 2018 příspěvkových organizací zřizovaných Jihočeským krajem v sociální
oblasti dle přílohy č. 1 návrhu 1584/RK/18.
K bodu: Změna smlouvy o výpůjčce - Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie
Usnesení č. 1529/2018/RK-57
Rada Jihočeského kraje
I. ruší
usnesení č. 1305/2018/RK-52 zde dne 1. 1. 2018 ve věci uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitých věcí mezi
Jihočeským krajem, prostřednictvím Domova Libníč a Centra sociálních služeb Empatie, IČO 006 66 271,
organizací hospodařící se svěřeným majetkem, jako půjčitelem a Českou republikou – Krajským ředitelstvím
policie Jihočeského kraje, IČO 751 51 511 jako vypůjčitelem, na bezplatné užívání pozemku parc. č. 251,
jehož součástí je stavba čp. 66, pozemku parc. č. 250, jehož součástí je stavba čp. 67, pozemku parc.
č. 249, jehož součástí je stavba čp. 68, pozemku parc. č. 248, jehož součástí je stavba čp. 69 a pozemku
parc. č. 252/1 v obci Libníč na dobu od 01. 11. 2018 do 31. 10. 2020, dle návrhu smlouvy o výpůjčce
nemovité věci;
II. schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitých věcí mezi Jihočeským krajem, prostřednictvím Domova Libníč a
Centra sociálních služeb Empatie, IČO 006 66 271, organizací hospodařící se svěřeným majetkem, jako
půjčitelem a Českou republikou – Krajským ředitelstvím policie Jihočeského kraje, IČO 751 51 511 jako
vypůjčitelem, na bezplatné užívání pozemku parc. č. 251, jehož součástí je stavba čp. 66, pozemku
parc. č. 250, jehož součástí je stavba čp. 67, pozemku parc. č. 249, jehož součástí je stavba čp. 68,
pozemku parc. č. 248, jehož součástí je stavba čp. 69 a pozemku parc. č. 252/1 v obci Libníč na dobu
od 1. 1. 2019 do 31. 10. 2020, dle návrhu smlouvy o výpůjčce nemovité věci v příloze č. 1 návrhu
1594/RK/18;
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III. pověřuje
Bc. Evu Kysnarovou, ředitelku Domova Libníč a Centra sociálních služeb Empatie, uzavřením smlouvy o
výpůjčce dle části II. tohoto usnesení.
K bodu: Personální záležitosti ředitelů příspěvkových organizací v sociální oblasti
Usnesení č. 1530/2018/RK-57
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
platové výměry ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Jihočeským krajem v sociální oblasti ve výši
uvedené v příloze návrhu č. 1583//RK/18.
K bodu: Rozpočet Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na rok 2019
Usnesení č. 1531/2018/RK-57
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
rozpočet Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na rok 2019 dle přílohy návrhu č. 1585/RK/18;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit zveřejnění schváleného rozpočtu Správy a
údržby silnic Jihočeského kraje na rok 2019 na elektronické úřední desce Jihočeského kraje do 30 dnů ode
dne jeho schválení radou kraje.
T: 11. 1. 2019
K bodu: Střednědobý výhled rozpočtu Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na období let 2020 a 2021
Usnesení č. 1532/2018/RK-57
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
střednědobý výhled rozpočtu Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na období let 2020 a 2021 dle přílohy
návrhu č. 1586/RK/18;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit zveřejnění schváleného střednědobého
výhledu rozpočtu Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na období let 2020 a 2021 na elektronické úřední
desce Jihočeského kraje do 30 ode dne jeho schválení radou kraje.
T: 11. 1. 2019
K bodu: Dodatek č. 5 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou
k zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy v rámci „Provozního souboru Šumava“ s
dopravcem GW Train Regio a.s.
Usnesení č. 1533/2018/RK-57
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
dodatek č. 5 Smlouvy č. 010/16/199/03/00 o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní
osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy v rámci „Provozního souboru
Šumava“ s dopravcem GW Train Regio a.s. uvedený v příloze návrhu č. 1407/RK/18;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, předložit k podpisu hejtmance kraje dodatek
č. 5 Smlouvy č. 010/16/199/03/00 o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní
dopravou k zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy v rámci „Provozního souboru Šumava“
podle části I.
T: 28. 12. 2018
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K bodu: Personální záležitosti SÚS JK p.o.
Usnesení č. 1534/2018/RK-57
Rada Jihočeského kraje
I. stanoví
platový výměr Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje příspěvkové organizace,
ve výši uvedené v příloze návrhu č. 1576/RK/18 s účinností od 1. 1. 2019;
II. ukládá
Bc. Jiřímu Švecovi, členu rady kraje, podepsat platový výměr stanovený dle části I. tohoto usnesení.
T: 31. 12. 2018
K bodu: Zmocnění Hasičské vzájemné pojišťovny, a. s. ve věci uzavření dohody o mimosoudním narovnání
Usnesení č. 1535/2018/RK-57
Rada Jihočeského kraje
zmocňuje
Hasičskou vzájemnou pojišťovnu, a. s., IČO 46973451, se sídlem Římská 2135/45, Praha 2, na základě plné
moci uvedené v příloze č. 1 mat. 1582/RK/18 k uzavření trojstranné dohody o narovnání za Jihočeský kraj
s paní Sandrou Zuiderveld – Zijlstrou, bytem Ruterspet 4, 9281 SB Harkema, Holandsko, a obchodní
společností AMBE, a. s., IČO 62525549, se sídlem Václavské náměstí 18/780, 110 00 Praha 1, v soudním
řízení vedeném u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod č. j. 12 C 70/2013, a to nejvýše do poloviny soudem
určeného společného a nerozdílného podílu odpovědnosti 70 % Jihočeského kraje a obchodní společnosti
AMBE, a. s., ve výši nároků, které Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s. uzná za prokazatelné a oprávněné
z titulu v řízení uplatňované náhrady škody a následně je paní Sandře Zuiderveld – Zijlstře uhradí jako
pojistné plnění za Jihočeský kraj dle podmínek stanovených dohodou o narovnání za současného splnění
podmínky úplného vypořádání všech nároků, a to včetně všech nároků, které by mohly do budoucna
vzniknout.
K bodu: Rozpočtové změny 23/18
Usnesení č. 1536/2018/RK-57
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. rozpočtová opatření č. 402/R – 420/R,
2. nezbytně nutná rozpočtová opatření v pravomoci rady kraje v rámci závěrečné změny rozpočtu 2018,
s výjimkou užití rozpočtové rezervy rozpočtu kraje, a pověření hejtmanky kraje a jednoho z jejích
náměstků k odsouhlasení jejich zařazení do upraveného rozpočtu 2018 na základě zmocnění
k provádění rozpočtových opatření dle části II. usn. č. 429/2017/ZK-10 ze dne 14. 12. 2017;
II. ukládá
1. JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení rozpočtových opatření
č. 402/R - 420/R,
2. Mgr. Jaromíru Novákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit radě kraje informaci o zařazení nezbytně
nutných rozpočtových opatřeních v závěru roku 2018.
K bodu: Výpůjčka movitého majetku
Usnesení č. 1537/2018/RK-57
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
výpůjčku movitého majetku a uzavření smlouvy o výpůjčce movitého majetku ve vlastnictví Jihočeského
kraje s Krajským školním hospodářstvím České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České
Budějovice, IČO 71294775, dle přílohy návrhu č. 1593/RK/18;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci části I. tohoto usnesení.
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K bodu: Individuální dotace v rámci záštit členů Rady Jihočeského kraje
Usnesení č. 1538/2018/RK-57
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
předložení žádostí o poskytnutí individuální dotace jednotlivých žadatelů dle přílohy č. 1 návrhu
č. 1610/RK/18;
II. schvaluje
1. poskytnutí individuální dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve znění přílohy č. 2
návrhu č. 1610/RK/18 ve výši 15 000,- Kč příjemci: Osvětový spolek Skaryna, o.s., Pučova 680/7, Jinonice,
158 00 Praha, IČO 66001129, na zajištění akce: „Bělorusko-české osmičky - překlad memoárů Larysy
Henijuš“,
2. poskytnutí individuální dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle schváleného
vzoru:
a) ve výši 5 000,- Kč příjemci: Spolek pro rozvoj kultury v Milevsku, Nádražní 846, 399 01 Milevsko,
IČO 60082101, na zajištění akce: „Univerzita třetího věku Milevsko 2018“,
b) ve výši 7 500,- Kč příjemci: Folklorní soubor Písečan, spolek, Roháčova 258, 397 01 Písek,
IČO 26677725, na zajištění akce: „XX. dětský folklorní festival“,
c) ve výši 5 000,- Kč příjemci: Student Cyber Games, z.s., Křenová 89/19, 602 00 Brno, IČO 26678586,
na zajištění akce: „pIšQworky 2018“,
d) ve výši 5 000,- Kč příjemci: Jihočeský klub maratonců z.s., Trocnovská 47/31, 370 04 České Budějovice,
IČO 22857451, na zajištění akce: „Novoroční běh kolem Sídliště nad Lužnicí v Táboře“;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části
II. usnesení.

Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka kraje

……………………
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