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 58. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne 10. 1. 2019
Program:
1. Stanovení celkové náhrady za 1 km při použití silničního motorového vozidla pro r. 2019 podle SM/49/ZK
Usnesení 1/2019/RK-58
2. Jmenování nového člena školské rady za zřizovatele
Usnesení 2/2019/RK-58
3. „Modernizace praktického vyučování v návaznosti na polytechnické vzdělávání na SZeŠ Písek - Stavební
úpravy školního statku Dobešice“ - vícepráce a méněpráce - dodatek smlouvy č. 1 (SZeŠ Písek)
Usnesení 3/2019/RK-58
4. Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Fotovoltaické zdroje v areálu DOZP Osek II.“
Usnesení 4/2019/RK-58
5. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Budova č. p. 115 – 2. etapa zhotovení gabiónů, zdi v zadní
části budovy + oprava fasády celé budovy + oprava zpevněných ploch před vstupní částí budovy“ (DD,
ZŠ a ŠJ Horní Planá)
Usnesení 5/2019/RK-58
6. Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti SOU Lišov - objekt haly OV“
Usnesení 6/2019/RK-58
7. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Rekonstrukce elektroinstalace na DM Skuherského“ (SŠ
polytechnická, České Budějovice)
Usnesení 7/2019/RK-58
8. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Přestavba V. oddělení Domova Libníč“ - zrušení usnesení
č. 1269/2018/RK-52
Usnesení 8/2019/RK-58
9. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Značení hranic a propagace v rámci realizace projektu
Implementace soustavy Natura 2000 v Jihočeském kraji – II. etapa“
Usnesení 9/2019/RK-58
10. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Oprava střechy hlavní budovy SOŠZ a SOU Tavírna 342
v Českém Krumlově“
Usnesení 10/2019/RK-58
11. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Modernizace odborných a specializovaných učeben SPŠ
stavební České Budějovice pro výuku technických předmětů, matematiky a cizích jazyků - část ICT
a konektivita“
Usnesení 11/2019/RK-58
12. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou
linkovou dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Jihočeského kraje“
Usnesení 12/2019/RK-58
13. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Rekonstrukce opěrné zdi podél silnice III-14415 Hradčany“
Usnesení 13/2019/RK-58
14. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Modernizace komunikací II. třídy (P11)“
Usnesení 14/2019/RK-58
15. Zadávací řízení – veřejná zakázka Zpracování projektové dokumentace „Přeložka silnice II/137 v úseku
Slapy“ ve stupni DSP, PDPS, koordinátor BOZP ve fázi přípravy a autorský dozor při provádění stavby
Usnesení 15/2019/RK-58
16. Zadávací řízení – veřejná zakázka „ZZS Jihočeského kraje - Záložní zdravotnické operační středisko 2018“
Usnesení 16/2019/RK-58
17. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Mosty ev. č. 145-017 a ev. č. 145-018 za obcí Stachy“
Usnesení 17/2019/RK-58
18. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Most ev. č. 0346-1 Nová Včelnice“
Usnesení 18/2019/RK-58
19. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Klenbový most ev. č. 174-013 u Závišína“
Usnesení 19/2019/RK-58
20. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Most u zámku v Blatné“
Usnesení 20/2019/RK-58
1
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21. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Most ev. č. 1219-1 Varvažov“
Usnesení 21/2019/RK-58
22. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Most ev. č. 124-006 Janov“
Usnesení 22/2019/RK-58
23. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Most ev. č. 13711-3 Stádlec“
Usnesení 23/2019/RK-58
24. Individuální dotace z rozpočtu kraje na výměnu kotlů ATMOS C18S, C20S a C30S
Usnesení 24/2019/RK-58
25. Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního
vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II.“
Usnesení 25/2019/RK-58
26. Smlouva o spolupráci a koordinaci za účelem realizace veřejně prospěšné stavby „I/3 Velešín, křižovatka
I/3 x III/15610 x MK“
Usnesení 26/2019/RK-58
27. Výběr dopravce k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících na železnici přímým
zadáním - předběžné tržní konzultace
Usnesení 27/2019/RK-58
28. Věcná břemena pro E.ON Distribuce, a.s. v k. ú. Putim a v k. ú. Smrkovice
Usnesení 28/2019/RK-58
29. Plán finančních kontrol Krajského úřadu Jihočeského kraje na I. pololetí 2019
Usnesení 29/2019/RK-58
*****
K bodu: Stanovení celkové náhrady za 1 km při použití silničního motorového vozidla pro r. 2019 podle
SM/49/ZK
Usnesení č. 1/2019/RK-58
Rada Jihočeského kraje
stanovuje
v souladu se Zásadami Zastupitelstva Jihočeského kraje pro poskytování cestovních a paušálních náhrad
členům zastupitelstva kraje a jízdních výdajů občanům (SM/49/ZK) s účinností od 1. 1. 2019 sazbu celkové
náhrady za 1 km při použití silničního motorového vozidla pro výpočet paušálu jízdních výdajů členům
zastupitelstva neuvolněným pro výkon funkce ve výši 6,52 Kč.
K bodu: Jmenování nového člena školské rady za zřizovatele
Usnesení č. 2/2019/RK-58
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vzdání se funkce člena školské rady za zřizovatele při Gymnáziu Pierra de Coubertina, Tábor, Ing. Jiřího
Fišera;
II. jmenuje
Ing. Štěpána Pavlíka členem školské rady za zřizovatele při Gymnáziu Pierra de Coubertina, Tábor.
K bodu: „Modernizace praktického vyučování v návaznosti na polytechnické vzdělávání na SZeŠ Písek Stavební úpravy školního statku Dobešice“ - vícepráce a méněpráce - dodatek smlouvy č. 1 (SZeŠ Písek)
Usnesení č. 3/2019/RK-58
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vícepráce a méněpráce na akci „Modernizace praktického vyučování v návaznosti na polytechnické
vzdělávání na SZeŠ Písek – Stavební úpravy školního statku Dobešice“ uvedené ve změnovém listu č. 1, 2
dle důvodové zprávy a přílohy č. 1, 2 k návrhu č. 33/RK/19 v celkové výši dodatečných stavebních prací
808 795,00 Kč bez DPH a nerealizovaných prací ve výši 434 000,00 Kč bez DPH;
II. schvaluje
1. změnový list č. 1, 2 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1, 2 k návrhu č. 33/RK/19,
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2. uzavření dodatku č. 1 příslušné smlouvy o dílo uzavřené mezi Střední zemědělskou školou, Písek,
Čelakovského 200, IČO 60869054, a zhotovitelem stavby firmou KOČÍ a.s., K Lipám 132, 397 01 Písek,
IČO 46683046;
III. ukládá
Ing. Miloši Cieslarovi, řediteli Střední zemědělské školy, Písek, Čelakovského 200, IČO 60869054, uzavřít
dodatek č. 1 smlouvy s dodavatelem podle části II. tohoto usnesení.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Fotovoltaické zdroje v areálu DOZP Osek II.“
Usnesení č. 4/2019/RK-58
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání obálek s nabídkami a záznam o posouzení hodnocení nabídek uvedený v příloze č. 1
k návrhu č. 36/RK/19 na plnění veřejné zakázky s názvem „Fotovoltaické zdroje v areálu DOZP Osek II.“
konané v režimu veřejné zakázky malého rozsahu za podmínek dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
1. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Fotovoltaické zdroje v areálu DOZP Osek II.“:
název společnosti: TERMS CZ, s.r.o.
se sídlem: Krokova 17/2100, 370 06 České Budějovice
IČO: 26022231
za cenu nejvýše přípustnou 2 232 237,00 Kč bez DPH, 2 701 006,77 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: SVITÁK měření a regulace tepla, s.r.o.
se sídlem: U Dráhy 783/1, 370 08 České Budějovice
IČO: 26027721
za cenu nejvýše přípustnou 2 710 990,00 Kč bez DPH, 3 280 298,00 Kč vč. DPH,
2)
název společnosti: ČEZ solární, s.r.o.
se sídlem: Mydlářská 105/10, 460 10 Liberec
IČO: 27282074
za cenu nejvýše přípustnou 3 100 597,89 Kč bez DPH, 3 751 723,45 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Mgr. Janu Hájkovi, řediteli Domova pro osoby se zdravotním postižením Osek, IČO 70871795:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. vykonávat funkci stavebníka na „Fotovoltaické zdroje v areálu DOZP Osek II“.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Budova č. p. 115 – 2. etapa zhotovení gabiónů, zdi
v zadní části budovy + oprava fasády celé budovy + oprava zpevněných ploch před vstupní částí budovy“
(DD, ZŠ a ŠJ Horní Planá)
Usnesení č. 5/2019/RK-58
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání obálek s nabídkami a záznam o posouzení a hodnocení nabídek uvedené v přílohách
č. 1 - 2 k návrhu č. 13/RK/19 na plnění veřejné zakázky s názvem „Budova č. p. 115 – 2. etapa zhotovení
gabiónů, zdi v zadní části budovy + oprava fasády celé budovy + oprava zpevněných ploch před vstupní
částí budovy“ konané v režimu veřejné zakázky malého rozsahu za podmínek dle § 31 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Budova č. p. 115 – 2. etapa zhotovení gabiónů, zdi v zadní
části budovy + oprava fasády celé budovy + oprava zpevněných ploch před vstupní částí budovy“:
název společnosti: KOHOUT COMPANY, spol. s r. o.
se sídlem: Horní Planá 16, 382 26 Horní Planá
IČO: 60646926
za cenu nejvýše přípustnou 4 992 892,00 Kč bez DPH, 6 041 399,00 Kč vč. DPH;
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III. ukládá
Mgr. Janu Urbanovi, řediteli Dětského domova, Základní školy a Školní jídelny, Horní Planá, Sídliště
Míru 40, IČO 60084413:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. vykonávat funkci stavebníka na stavbě „Budova č. p. 115 – 2. etapa zhotovení gabiónů, zdi v zadní části
budovy + oprava fasády celé budovy + oprava zpevněných ploch před vstupní částí budovy“.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti SOU Lišov - objekt haly
OV“
Usnesení č. 6/2019/RK-58
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání obálek s nabídkami, zprávu o hodnocení nabídek a protokoly o posouzení splnění
podmínek účasti v zadávacím řízení uvedené v přílohách č. 1 - 3 k návrhu č. 14/RK/19 na plnění veřejné
zakázky s názvem Snížení energetické náročnosti SOU Lišov – objekt haly OV“ konané v režimu
zjednodušeného podlimitního řízení za podmínek dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Snížení energetické náročnosti SOU Lišov – objekt haly OV“:
název společnosti: TOMIreko, s.r.o.
se sídlem: Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč
IČO: 28359216
za cenu nejvýše přípustnou 21 106 705,46 Kč bez DPH, 25 539 113,00 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Mgr. Daliboru Benýškovi, řediteli Středního odborného učiliště, třída 5. května 3, IČO 75050111:
1. podepsat smlouvu s dodavateli podle části II. usnesení a
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky na akci „Snížení energetické náročnosti SOU Lišov –
objekt haly OV“.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Rekonstrukce elektroinstalace na DM Skuherského“ (SŠ
polytechnická, České Budějovice)
Usnesení č. 7/2019/RK-58
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání obálek s nabídkami a záznam o posouzení a hodnocení nabídek uvedené v přílohách
č. 1 - 2 k návrhu č. 15/RK/19 na plnění veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce elektroinstalace na DM
Skuherského“ konané v režimu veřejné zakázky malého rozsahu za podmínek dle § 31 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
1. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Rekonstrukce elektroinstalace na DM Skuherského“:
název společnosti: Václav Novák
se sídlem: Myšenec 80, 398 11 Protivín
IČO: 73542482
za cenu nejvýše přípustnou 3 447 488,00 Kč bez DPH, 4 171 460,00 Kč vč. DPH,
2. v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem možnost vyzvat k uzavření smlouvy další
účastníky zadávacího řízení v tomto pořadí:
1) název společnosti: SYZA s.r.o.
se sídlem: Třebenice 122, 675 52 Lipník u Hrotovic
IČO: 03567834
za cenu nejvýše přípustnou 3 525 152,00 Kč bez DPH, 4 265 434,00 Kč vč. DPH,
2) název společnosti: EBM TZB, s.r.o.
se sídlem: Haškova 153/17, 638 00 Brno
IČO: 29213631
za cenu nejvýše přípustnou 3 753 754,00 Kč bez DPH, 4 542 042,00 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Ing. Luboši Kubátovi, řediteli Střední školy polytechnické, České Budějovice, Nerudova 59, IČO 00582336:
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1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. vykonávat funkci stavebníka na „Rekonstrukce elektroinstalace na DM Skuherského“.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Přestavba V. oddělení Domova Libníč“ - zrušení
usnesení č. 1269/2018/RK-52
Usnesení č. 8/2019/RK-58
Rada Jihočeského kraje
I. ruší
usnesení Rady Jihočeského kraje č. 1269/2018/RK-52 ze dne 1. 11. 2018 ve věci Rozhodnutí zadavatele veřejná zakázka “Přestavba V. oddělení Domova Libníč“ v celém znění;
II. bere na vědomí
1. protokol o otevírání obálek s nabídkami, zprávy o hodnocení nabídek a protokoly o posouzení splnění
podmínek účasti v zadávacím řízení uvedené v přílohách č. 1 - 5 k návrhu č. 53/RK/19 na plnění veřejné
zakázky s názvem „Přestavba V. oddělení Domova Libníč“ konané v režimu zjednodušeného podlimitního
řízení za podmínek dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů,
2. písemné sdělení od vybraného dodavatele DOLMEN – CB s.r.o. ze dne 15. 11. 2018 uvedené v příloze
č. 6 k návrhu č. 53/RK/19;
III. schvaluje
1. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Přestavba V. oddělení Domova Libníč“:
název společnosti: VIDOX s.r.o.
se sídlem: U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov
IČO: 25160168
za cenu nejvýše přípustnou 34 815 085,77 Kč bez DPH, 42 126 253,78 Kč vč. DPH a s počtem osvědčení
(zkušenosti účastníka ZŘ) 10;
IV. ukládá
Bc. Evě Kysnarové, ředitelce Domova Libníč a centra sociálních služeb Empatie, IČO 00666271:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části III. usnesení a
2. vykonávat funkci stavebníka na „Přestavba V. oddělení Domova Libníč“.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Značení hranic a propagace v rámci realizace projektu
Implementace soustavy Natura 2000 v Jihočeském kraji – II. etapa“
Usnesení č. 9/2019/RK-58
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání obálek s nabídkami, zprávu o hodnocení nabídek, protokol o posouzení splnění
podmínek účasti v zadávacím řízení a smlouvu o dílo uvedené v přílohách č. 1 - 4 k návrhu č. 54/RK/19 na
plnění veřejné zakázky s názvem „Značení hranic a propagace v rámci realizace projektu Implementace
soustavy Natura 2000 v Jihočeském kraji – II. etapa“ 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 „Značení hranic a propagace v rámci realizace projektu
Implementace soustavy Natura 2000 v Jihočeském kraji – II. etapa“:
název společnosti: REVITA CZ o.p.s.
se sídlem: V Lipkách 96, Strakonice II, 386 01 Strakonice
IČO: 28079086
za cenu nejvýše přípustnou 2 997 147,00 Kč bez DPH, 3 626 548,00 Kč vč. DPH,
2. v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem možnost vyzvat k uzavření smlouvy další
účastníky zadávacího řízení v tomto pořadí:
1) název společnosti: Hrdlička spol. s r.o.
se sídlem: nám. 9. května 45, 266 01 Tetín
IČO: 18601227
za cenu nejvýše přípustnou 3 181 096,10 Kč bez DPH, 3 849 126,30 Kč vč. DPH,
2) název společnosti: Wetland s.r.o,
se sídlem: Batelov, 58851 Lovětínská 612/48
IČO: 27725839
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za cenu nejvýše přípustnou 3 247 028,00 Kč bez DPH, 3 928 903,88 Kč vč. DPH,
3. uzavření smlouvy o dílo ve znění dle přílohy č. 4 k návrhu č. 54/RK/19;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
1. zabezpečit všechny potřebné úkony k zadání veřejné zakázky „Značení hranic a propagace v rámci
realizace projektu Implementace soustavy Natura 2000 v Jihočeském kraji – II. etapa“,
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Oprava střechy hlavní budovy SOŠZ a SOU Tavírna 342
v Českém Krumlově“
Usnesení č. 10/2019/RK-58
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání obálek s nabídkami a záznam o posouzení hodnocení nabídek uvedené v přílohách
č. 1 - 2 k návrhu č. 26/RK/19 na plnění veřejné zakázky s názvem „Oprava střechy hlavní budovy SOŠZ
a SOU Tavírna 342 v Českém Krumlově“ konané v režimu veřejné zakázky malého rozsahu za podmínek
dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
1. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Oprava střechy hlavní budovy SOŠZ a SOU Tavírna 342
v Českém Krumlově“:
název společnosti: PANEL SERVIS s.r.o.
se sídlem: Mánesova 400/72, 370 01 České Budějovice
IČO: 26067340
za cenu nejvýše přípustnou 2 988 592,00 Kč bez DPH
3 616 196,32 Kč s DPH,
2. v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem možnost vyzvat k uzavření smlouvy další
účastníky zadávacího řízení v tomto pořadí:
1. název společnosti: TECHO CB, s.r.o.
se sídlem: Stráňka 420, Litvínovice, 370 01 České Budějovice
IČO: 25171381
za cenu nejvýše přípustnou 3 255 975,00 Kč bez DPH
3 939 730,00 Kč s DPH
2. název společnosti: Vidox s.r.o.
se sídlem: : U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov
IČO: 25160168
za cenu nejvýše přípustnou 3 594 989,00 Kč bez DPH
4 349 936,60 Kč s DPH;
III. ukládá
Mgr. Martině Kokořové, ředitelce Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného učiliště, Český
Krumlov, Tavírna 342, IČO 60821221:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. vykonávat funkci stavebníka na „Oprava střechy hlavní budovy SOŠZ a SOU Tavírna 342 v Českém
Krumlově“.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Modernizace odborných a specializovaných učeben SPŠ
stavební České Budějovice pro výuku technických předmětů, matematiky a cizích jazyků - část ICT
a konektivita“
Usnesení č. 11/2019/RK-58
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. 27/RK/19 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Modernizace odborných a specializovaných učeben SPŠ stavební České
Budějovice pro výuku technických předmětů, matematiky a cizích jazyků - část ICT a konektivita“ konané
v režimu zjednodušeného podlimitního řízení za podmínek dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
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II. schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Modernizace odborných a specializovaných učeben SPŠ
stavební České Budějovice pro výuku technických předmětů, matematiky a cizích jazyků - část ICT
a konektivita“:
název společnosti: CCS International s.r.o.
se sídlem: U Malše 1805/20, 370 01 České Budějovice
IČO: 26061651
za cenu nejvýše přípustnou 2 179 037,00 Kč bez DPH, 2 636 635,00 Kč vč. DPH;
III. ukládá
RNDr. Vladimíru Kostkovi, řediteli Střední průmyslové školy stavební, České Budějovice, Resslova 2,
IČO 60076089:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky
K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou
linkovou dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Jihočeského kraje“
Usnesení č. 12/2019/RK-58
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. základní argumenty ve prospěch posunutí začátku plnění veřejné zakázky s názvem „Veřejná linková
osobní doprava na území Jihočeského kraje“ uvedené v příloze č. 1 návrhu č. 35/RK/19,
2. informace o přípravě Dokumentace zadávacího řízení Veřejná linková osobní doprava na území
Jihočeského kraje, Kvalifikační dokumentace a znění návrhu Smlouvy o veřejných službách v přepravě
cestujících veřejnou linkovou dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Jihočeského kraje uvedených
v přílohách č. 2 - 4 návrhu č. 35/RK/19;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit prostřednictvím úřadu všechny úkony
související s uzavřením dodatků smluv o závazku veřejné služby v linkové osobní dopravě se stávajícími
dopravci ve smyslu jejich prodloužení do termínu celostátních změn jízdních řádů s platností 2021/2022.
T: 30. 6. 2019
K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Rekonstrukce opěrné zdi podél silnice III-14415 Hradčany“
Usnesení č. 13/2019/RK-58
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění poptávky, tzn. výzvy k podání nabídky podle návrhu č. 32/RK/19 a jeho přílohy č. 1;
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 „Rekonstrukce opěrné zdi
podél silnice III-14415 Hradčany“,
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na výběr dodavatele „Rekonstrukce opěrné
zdi podél silnice III-14415 Hradčany“ v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Bc. Jiří Švec, člen rady kraje
Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky
2) Bc. Vlastimil Zikmund, SÚS JčK, náměstek TSÚ
Bc. Pavla Pulcová, SÚS JčK, vedoucí OTPS
3) Ing. Jiří Růžička, SÚS JčK, závod PT, ředitel
Bc. Karel Plánek, SÚS JčK, závod PT, provozní náměstek
4) Martin Šulista, SÚS JčK, investiční technik
Ing. Jan Hausel, SÚS JčK, investiční technik
5) Jindřich Nováček, SÚS JčK, vedoucí odd. VZ
Ing. Veronika Vávrová, SÚS JčK, referent odd. VZ
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2. Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, zajistit provedení zadávacího řízení
a předložit zprávu radě kraje k projednání.
K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Modernizace komunikací II. třídy (P11)“
Usnesení č. 14/2019/RK-58
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů zadávací dokumentace, návrhů smluv pro jednotlivé části veřejné zakázky
a ustanovení komise podle návrhu č. 1603/RK/18 a jeho příloh č. 1 - 4;
II. schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce
„Modernizace komunikací II. třídy (P11)“,
2. uzavření smlouvy „O společnosti“- sdružení zadavatelů mezi Jihočeským krajem a městem Husinec ve
znění dle přílohy č. 5 k návrhu č. 1603/RK/18 pro část 2;
III. jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Modernizace komunikací II. třídy (P11)“ pověřenou všemi
úkony uvedenými v příloze č. 4 k návrhu č. 1603/RK/18 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Bc. Alena Frdlíková, OVZI
Ing. Jitka Liláková, OVZI
2) Mgr. Michal Ludvík, OVZI
Bc. Štěpán Vondráček, OVZI
3) Ing. Klára Tejmlová, OVZI
Ing. Kateřina Cundová, OVZI;
2. komisi na výběr dodavatele „Modernizace komunikací II. třídy (P11)“ pověřenou všemi úkony uvedenými
v příloze č. 4 k návrhu č. 1603/RK/18 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) JUDr. Josef Knot, MBA, první náměstek hejtmanky
Bc. Jiří Švec, člen rady JčK
2) Bc. Alena Frdlíková, OVZI
Ing. Zdeňka Szczotková, OVZI
3) Ing. Jitka Liláková, OVZI
Jiří Letovský, OVZI
4) Ludmila Pánková, starostka města Husinec
Eva Grunská, místostarostka města Husinec
5) Bc. Štěpán Vondráček, OVZI
Petra Řimnáčová, OVZI
6) Ing. Pavel Burger, OVZI
Ing. Kateřina Cundová, OVZI;
IV. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení zadávacího řízení a předložit
zprávu radě kraje k projednání.
K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka Zpracování projektové dokumentace „Přeložka silnice II/137
v úseku Slapy“ ve stupni DSP, PDPS, koordinátor BOZP ve fázi přípravy a autorský dozor při provádění
stavby
Usnesení č. 15/2019/RK-58
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů zadávací dokumentace, návrhu smlouvy a ustanovení komise podle návrhu
č. 5/RK/19 a jeho příloh č. 1 - 3;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby Zpracování
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projektové dokumentace „Přeložka silnice II/137 v úseku Slapy“ ve stupni DSP, PDPS, koordinátor BOZP ve
fázi přípravy a autorský dozor při provádění stavby;
III. jmenuje
komisi na výběr dodavatele Zpracování projektové dokumentace „Přeložka silnice II/137 v úseku Slapy“ ve
stupni DSP, PDPS, koordinátor BOZP ve fázi přípravy a autorský dozor při provádění stavby pověřenou
všemi úkony uvedenými v příloze č. 3 k návrhu č. 5/RK/19 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) JUDr. Josef Knot, MBA, první náměstek hejtmanky
Bc. Jiří Švec, člen rady kraje
2) Bc. Alena Frdlíková, OVZI
Ing. Miloš Juha, Ph.D., OVZI
3) Bc. Štěpán Vondráček, OVZI
Ing. Pavel Bürger, OVZI
4) JUDr. Andrea Tetourová, ODSH
Ing. Jiří Klása, ODSH
5) Mgr. Martin Ujhelyi, OVZI
Ing. Zdeňka Szczotková, OVZI;
IV. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení zadávacího řízení a předložit
zprávu radě kraje k projednání.
K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „ZZS Jihočeského kraje - Záložní zdravotnické operační
středisko - 2018“
Usnesení č. 16/2019/RK-58
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídek, základních údajů zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu
č. 6/RK/19 a jeho příloh č. 1 - 2;
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 dodávky „ZZS Jihočeského kraje - Záložní zdravotnické operační středisko - 2018“,
2. možné připomínky poskytovatele dotace (Ministerstva zdravotnictví) k zadávací dokumentaci;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Zdravotnické záchranné službě Jihočeského kraje, IČO 48199931, jakožto zadavateli,
jmenovat komisi pro otevírání obálek „ZZS Jihočeského kraje - Záložní zdravotnické operační středisko 2018“ pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 2 k návrhu č. 6/RK/19 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Kateřina Schacková, ZZS JčK
Ing. Renata Tesaříková, MBA, ZZS JčK
2) Mgr. Michal Ludvík, OVZI
Bc. Štěpán Vondráček, OVZI
3) Ing. Klára Tejmlová, OVZI
Ing. Kateřina Cundová, OVZI,
2. komisi na výběr dodavatele na akci „ZZS Jihočeského kraje - Záložní zdravotnické operační středisko 2018“ pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 2 k návrhu č. 6/RK/19 v tomto složení::
1) Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka kraje
Mgr. Jaromír Novák, náměstek hejtmanky
2) Ing. Milan Rybák, OZDRÚ
Mgr. Petr Studenovský, OZDR
3) Mgr. Michal Ludvík, OVZI
Bc. Štěpán Vondráček, OVZI
4) Ing. Miroslav Beneš, ZZS JčK
Ing. Renata Tesaříková, MBA, ZZS JčK
5) Bc. Jan Pitálek, ZZS JčK
Marek Oktábec, ZZS JčK;
2. MUDr. Markovi Slabému, MBA, řediteli Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, zajistit
provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.
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K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Mosty ev. č. 145-017 a ev. č. 145-018 za obcí Stachy“
Usnesení č. 17/2019/RK-58
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídek, základních údajů zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu
č. 21/RK/19 a jeho přílohy č. 1 a 2;
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 „Mosty ev. č. 145-017 a ev. č. 145-018 za obcí Stachy“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi na výběr dodavatele „Mosty ev. č. 145-017 a ev. č. 145-018 za obcí Stachy“ pověřenou posouzením
a hodnocením nabídek v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
Ing. Miroslav Joch, člen rady kraje
2) Ing. Jiří Růžička, SÚS JčK, závod Prachatice, ředitel
Bc. Karel Plánek, SÚS JčK, závod Prachatice, provozní náměstek
3) Bc. Vlastimil Zikmund, SÚS JčK, ředitelství, náměstek TSÚ
Bc. Pavla Pulcová, SÚS JčK, ředitelství, vedoucí OTPS
4) Jindřich Nováček, SÚS JčK, vedoucí odd. VZ
Ing. Veronika Vávrová, SÚS JčK, referent odd. VZ
5) Martin Šulista, SÚS JčK, ředitelství, investiční technik
Ing. Michaela Novotná, SÚS JčK, ředitelství, investiční technik,
2. Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, zajistit provedení zadávacího řízení
a předložit zprávu radě kraje k projednání.
K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Most ev. č. 0346-1 Nová Včelnice“
Usnesení č. 18/2019/RK-58
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu
č. 23/RK/19 a jeho přílohy č. 1 a 2;
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 „Most ev. č. 0346-1 Nová Včelnice“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi na výběr zhotovitele „Most ev. č. 0346-1 Nová Včelnice“ pověřenou posouzením a hodnocením
nabídek v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Bc. Jiří Švec, člen rady kraje
Ing. Miroslav Joch, člen rady kraje
2) Bc. Vlastimil Zikmund, SÚS JčK, náměstek TSÚ
Ing. Jan Hausel, SUS JčK, inv. technik
3) Ing. Josef Tolkner, SÚS JčK, závod JH, ředitel
Aleš Kolman, SÚS JčK závod JH, provoz. nám.
4) Bc. Pavla Pulcová, SÚS JčK, vedoucí OTPS
Ivana Schwarzová, SUS JčK, inv. technik
5) Jindřich Nováček, SÚS JčK, vedoucí odd. VZ
Ing. Veronika Vávrová, SÚS JčK, referent odd. VZ
2. Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, zajistit provedení zadávacího řízení
a předložit zprávu radě kraje k projednání.
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K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Klenbový most ev. č. 174-013 u Závišína“
Usnesení č. 19/2019/RK-58
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění poptávky, tzn. výzvy k podání nabídky podle návrhu č. 28/RK/19 a jeho přílohy č. 1;
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 „Klenbový most ev.
č. 174-013 u Závišína“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na výběr dodavatele „Klenbový most ev.
č. 174-013 u Závišína“ v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Bc. Jiří Švec, člen rady kraje
Ing. Ivo Moravec, člen rady kraje
2) Bc. Vlastimil Zikmund, SÚS JčK, náměstek TSÚ
Bc. Pavla Pulcová, SÚS JčK, vedoucí OTPS
3) Robert Vavřík, SÚS JčK, závod ST, ředitel
Martin Jirsa, SÚS JčK, závod ST, provoz. náměstek
4) Ing. Jan Hausel, SÚS JčK, investiční technik
Ivana Schwarzová, SÚS JčK, investiční technik
5) Jindřich Nováček, SÚS JčK, vedoucí odd. VZ
Ing. Veronika Vávrová, SÚS JčK, referent odd. VZ
2. Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, zajistit provedení zadávacího řízení
a předložit zprávu radě kraje k projednání.
K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Most u zámku v Blatné“
Usnesení č. 20/2019/RK-58
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění poptávky, tzn. výzvy k podání nabídky podle návrhu č. 24/RK/19 a jeho přílohy č. 1;
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 „Most u zámku v Blatné“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na výběr dodavatele „Most u zámku v Blatné“
v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Bc. Jiří Švec, člen rady kraje
Mgr. Pavel Talíř, člen rady kraje
2) Bc. Vlastimil Zikmund, SÚS JčK, náměstek TSÚ
Bc. Pavla Pulcová, SÚS JčK, vedoucí OTPS
3) Robert Vavřík, SÚS JčK, závod ST, ředitel
Martin Jirsa, SÚS JčK, závod ST, provoz. náměstek
4) Ing. Jan Hausel, SÚS JčK, investiční technik
Ivana Schwarzová, SÚS JčK, investiční technik
5) Jindřich Nováček, SÚS JčK, vedoucí odd. VZ
Ing. Veronika Vávrová, SÚS JčK, referent odd. VZ
6) zástupce určený Městem Blatná
2. Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, zajistit provedení zadávacího řízení
a předložit zprávu radě kraje k projednání.
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K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Most ev. č. 1219-1 Varvažov“
Usnesení č. 21/2019/RK-58
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu
č. 29/RK/19 a jeho přílohy č. 1 a 2;
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 „Most ev. č. 1219-1 Varvažov“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi na výběr zhotovitele „Most ev. č. 1219-1 Varvažov“ pověřenou posouzením a hodnocením nabídek
v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
Ing. Pavel Pavel, člen rady kraje
2) Bc. Vlastimil Zikmund, SÚS JčK, náměstek TSÚ
Bc. Pavla Pulcová, SÚS JčK, vedoucí OTPS
3) Jaroslav Kozák, SÚS JčK, závod PI, ředitel
Ing. Rudolf Pešta, SÚS JčK závod PI, provoz. nám.
4) Martin Šulista, SUS JčK, inv. technik
Ing. Michaela Novotná, SUS JčK, inv. technik
5) Jindřich Nováček, SÚS JčK, vedoucí odd. VZ
Ing. Veronika Vávrová, SÚS JčK, referent odd. VZ,
2. Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, zajistit provedení zadávacího řízení
a předložit zprávu radě kraje k projednání.
K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Most ev. č. 124-006 Janov“
Usnesení č. 22/2019/RK-58
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu
č. 30/RK/19 a jeho přílohy č. 1 a 2;
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 „Most ev. č. 124-006 Janov“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi na výběr zhotovitele „Most ev. č. 124-006 Janov“ pověřenou posouzením a hodnocením nabídek
v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Bc. Jiří Švec, člen rady kraje
Ing. Ivo Moravec, člen rady kraje
2) Bc. Vlastimil Zikmund, SÚS JčK, náměstek TSÚ
Bc. Pavla Pulcová, SÚS JčK, vedoucí OTPS
3) Radka Pavlíková, SÚS JčK, závod TA, ředitelka
Miloš David, SÚS JčK závod TA, provozní náměstek
4) Šárka Hošková DiS., SUS JčK, inv. technik
Ing. Jan Hausel, SUS JčK, inv. technik
5) Jindřich Nováček, SÚS JčK, vedoucí odd. VZ
Ing. Veronika Vávrová, SÚS JčK, referent odd. VZ,
2. Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, zajistit provedení zadávacího řízení
a předložit zprávu radě kraje k projednání.
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K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Most ev. č. 13711-3 Stádlec“
Usnesení č. 23/2019/RK-58
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění poptávky, tzn. výzvy k podání nabídky podle návrhu č. 31/RK/19 a jeho přílohy č. 1;
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 „Most ev. č. 13711-3
Stádlec“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na výběr dodavatele „Most ev. č. 13711-3
Stádlec“ v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Bc. Jiří Švec, člen rady kraje
Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky
2) Bc. Vlastimil Zikmund, SÚS JčK, náměstek TSÚ
Bc. Pavla Pulcová, SÚS JčK, vedoucí OTPS
3) Radka Pavlíková, SÚS JčK, závod TA, ředitelka
Miloš David, SÚS JčK, závod TA, provozní náměstek
4) Šárka Hošková, DiS., SÚS JčK, investiční technik
Ing. Jan Hausel, SÚS JčK, investiční technik
5) Jindřich Nováček, SÚS JčK, vedoucí odd. VZ
Ing. Veronika Vávrová, SÚS JčK, referent odd. VZ
2. Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, zajistit provedení zadávacího řízení
a předložit zprávu radě kraje k projednání.
K bodu: Individuální dotace z rozpočtu kraje na výměnu kotlů ATMOS C18S, C20S a C30S
Usnesení č. 24/2019/RK-58
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Jihočeského kraje na výměnu kotlů ATMOS C18S, C20S
a C30S vyrobených od března 2000, které byly podány v rámci dotačního programu Jihočeského kraje
„Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II.“, 1. výzva, a prošly
úspěšně kontrolou přijatelnosti, avšak nemohly být v dotačním programu podpořeny z důvodu chybného
uvedení emisní třídy na výrobním štítku, a to v celkové výši 3 377 500,00 Kč dle přílohy č. 1 k návrhu
č. 12/RK/19 a uzavření příslušných smluv o poskytnutí dotace dle vzoru v příloze č. 2 k návrhu č. 12/RK/19,
2. vzor smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 k návrhu č. 12/RK/19;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.
T: 31. 12. 2019
K bodu: Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního
vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II.“
Usnesení č. 25/2019/RK-58
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. žádost Karla Soukupa, žádost Jiřího Nárovce, žádost Marie Kartákové, žádost Františka Zifčáka
a žádost Josefa Novotného o prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v uzavřené smlouvě
o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního programu Jihočeského kraje „Snížení
emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II.“, 1. výzva, dle přílohy č. 1
k návrhu č. 4/RK/19,
2. žádost Josefa Květoně o prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla a o změnu zdroje tepla
v uzavřené smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního programu
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Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II.“,
1. výzva, dle přílohy č. 1 k návrhu č. 4/RK/19,
3. žádost Margarety Jenneové, žádosti Radka Vobra a žádost Romana Pichlíka o změnu zdroje tepla
v uzavřené smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního programu
Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II.“,
1. výzva, dle přílohy č. 1 k návrhu č. 4/RK/19,
4. žádost Miroslava Tvaroha 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. 4/RK/19;
II. schvaluje
1. Karlu Soukupovi, 379 01 Třeboň, prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji II.“, 1. výzva, do 30. 4. 2019,
2. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji II.“, 1. výzva, č. smlouvy SDO/OEZI/6638/2018 ze dne 19. 6. 2018 dle přílohy
č. 2 k návrhu č. 4/RK/19, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 30. 4. 2019,
3. Josefu Květoňovi, 386 01 Kváskovice, prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci
dotačního programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji II.“, 1. výzva, do 30. 4. 2019, dále změnu zdroje tepla, podpořeného v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji II.“, 1. výzva, z tepelného čerpadla na kotel na tuhá paliva – kombinovaný uhlí/biomasa –
automatické přikládání a poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Jihočeského kraje „Snížení emisí
z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II.“, 1. výzva, v maximální výši
75 000,- Kč,
4. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji II.“, 1. výzva, č. smlouvy SDO/OEZI/6763/2018 ze dne 21. 6. 2018, kterým je prodloužen
termín realizace výměny zdroje tepla do 30. 4. 2019 a kterým se dále mění nový zdroj tepla z tepelného
čerpadla na kotel tuhá paliva – kombinovaný uhlí/biomasa – automatické přikládání a snižuje se výše dotace
na max. 75 000,- Kč, dle přílohy č. 3 k návrhu č. 4/RK/19,
5. Jiřímu Nárovcovi, 373 31 Adamov, prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji II.“, 1. výzva, do 30. 4. 2019,
6. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji II.“, 1. výzva, č. smlouvy SDO/OEZI/5479/2018 ze dne 15. 5. 2018 dle přílohy
č. 4 k návrhu č. 4/RK/19, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 30. 4. 2019,
7. Radku Vobrovi, 370 05 České Budějovice, změnu zdroje tepla, podpořeného v rámci dotačního programu
Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II.“,
1. výzva, v rámci žádosti č. 3734, z kotle na tuhá paliva – výhradně biomasa – automatické přikládání na
kotel na tuhá paliva – výhradně biomasa – ruční přikládání a poskytnutí dotace v rámci dotačního programu
Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II.“,
1. výzva, v maximální výši 100 000,- Kč,
8. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji II.“, 1. výzva, č. smlouvy SDO/OEZI/6679/2018 ze dne 31. 5. 2018, kterým se mění nový
zdroj tepla z kotle na tuhá paliva – výhradně biomasa – automatické přikládání na kotel na tuhá paliva –
výhradně biomasa – ruční přikládání a snižuje se výše dotace na max. 100 000,- Kč, dle přílohy
č. 5 k návrhu č. 4/RK/19,
9. Radku Vobrovi, 370 05 České Budějovice, změnu zdroje tepla, podpořeného v rámci dotačního programu
Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II.“,
1. výzva, v rámci žádosti č. 3732, z tepelného čerpadla na kotel na tuhá paliva – výhradně biomasa –
automatické přikládání a poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Jihočeského kraje „Snížení emisí
z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II.“, 1. výzva, v maximální výši
127 500,- Kč,
10. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji II.“, 1. výzva, č. smlouvy SDO/OEZI/6680/2018 ze dne 31. 5. 2018, kterým se mění nový
14
U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 370 76, Tel: 386720111, http://www.kraj-jihocesky.cz

zdroj tepla z tepelného čerpadla na kotel na tuhá paliva – výhradně biomasa – automatické přikládání se
zachováním dotace v maximální výši 127 500,- Kč a kterým je zároveň stanoven termín ukončení realizace
výměny zdroje tepla na 31. 1. 2019, dle přílohy č. 6 k návrhu č. 4/RK/19,
11. Margaretě Jenneové, 370 05 České Budějovice, změnu zdroje tepla, podpořeného v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji II.“, 1. výzva, z tepelného čerpadla na kondenzační kotel na zemní plyn a poskytnutí
dotace v rámci dotačního programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností
(kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II.“, 1. výzva, v maximální výši 102 500,- Kč,
12. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji II.“, 1. výzva, č. smlouvy SDO/OEZI/6564/2018 ze dne 19. 6. 2018, kterým se mění nový
zdroj tepla z tepelného čerpadla na kondenzační kotel na zemní plyn a snižuje se výše dotace na
max. 102 500,- Kč, dle přílohy č. 7 k návrhu č. 4/RK/19,
13. Marii Kartákové, 373 44 Zliv, prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji II.“, 1. výzva, do 30. 4. 2019,
14. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji II.“, 1. výzva, č. smlouvy SDO/OEZI/6636/2018 ze dne 19. 6. 2018 dle přílohy
č. 8 k návrhu č. 4/RK/19, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 30. 4. 2019,
15. Františku Zifčákovi, 382 41 Benešov nad Černou, prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla
v rámci dotačního programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové
dotace) v Jihočeském kraji II.“, 1. výzva, do 15. 3. 2019,
16. 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/6717/2018 ze dne 14. 6. 2018 dle přílohy
č. 9 k návrhu č. 4/RK/19, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 15. 3. 2019,
17. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji II.“, 1. výzva, č. smlouvy SDO/OEZI/6605/2018 ze dne 14. 6. 2018, uzavřené
s Miroslavem Tvarohem, 373 23 Svatý Jan nad Malší dle přílohy č. 10 k návrhu č. 4/RK/19, kterým se mění
bankovní spojení příjemce dotace v uzavřené smlouvě o poskytnutí dotace,
18. Josefu Novotnému, 390 02 Tábor, prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji II.“, 1. výzva, do 30. 4. 2019,
19. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji II.“, 1. výzva, č. smlouvy SDO/OEZI/4037/2018 ze dne 22. 2. 2018 ve znění dodatku
č. 1 SDO/OEZI/4037/2018/D č. 1 ze dne 24. 9. 2018 dle přílohy č. 11 k návrhu č. 4/RK/19, kterým je
prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 30. 4. 2019,
20. Romanu Pichlíkovi, 397 01 Kestřany, změnu zdroje tepla, podpořeného v rámci dotačního programu
Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II.“,
1. výzva, z kotle na tuhá paliva – kombinovaný uhlí/biomasa – automatické přikládání na kotel na tuhá paliva
– výhradně biomasa – automatické přikládání a poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Jihočeského
kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II.“, 1. výzva,
v maximální výši 75 000,- Kč,
21. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji II.“, 1. výzva, č. smlouvy SDO/OEZI/6121/2018 ze dne 15. 5. 2018, kterým se mění nový
zdroj tepla z kotle na tuhá paliva – kombinovaný uhlí/biomasa – automatické přikládání na kotel na tuhá
paliva – výhradně biomasa – automatické přikládání se zachováním dotace v maximální výši 75 000,- Kč,
dle přílohy č. 12 k návrhu č. 4/RK/19;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.
T: 28. 2. 2019
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K bodu: Smlouva o spolupráci a koordinaci za účelem realizace veřejně prospěšné stavby „I/3 Velešín,
křižovatka I/3 x III/15610 x MK“
Usnesení č. 26/2019/RK-58
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
1. koordinaci a součinnost při realizaci veřejně prospěšné stavby „I/3 Velešín, křižovatka I/3 x III/15610 x
MK“, a to až do jejího uvedení do provozu a následné kolaudace s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a městem
Velešín, v souladu s § 7, odst. 2 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění,
tj. společné zadávání veřejné zakázky,
2. uzavření Smlouvy o spolupráci a koordinaci za účelem realizace veřejně prospěšné stavby „I/3 Velešín,
křižovatka I/3 x III/15610 x MK“ s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a městem Velešín dle § 7, odst. 2 zák.
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, uvedenou v příloze č. 1 návrhu 39/RK/19.
K bodu: Výběr dopravce k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících na železnici
přímým zadáním - předběžné tržní konzultace
Usnesení č. 27/2019/RK-58
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. informaci o podaných nabídkách dopravců v rámci přímého zadání železniční dopravy - provozní soubory
elektrická trakce, motorová trakce (mimo „Provozního souboru Šumava“) a elektrická trakce - trať č. 202
(Tábor - Bechyně), uvedené v důvodové zprávě návrhu č. 40/RK/19,
2. stažení nabídky dopravce LEO Express Tenders, s.r.o., ke dni 9. 1. 2019;
II. ukládá
Bc. Jiřímu Švecovi, členu rady kraje, uskutečnit předběžné tržní konzultace s dopravcem České dráhy, a.s.,
který podal nabídky v rámci přímého zadání souborů železniční dopravy dle zásad, uvedených v důvodové
zprávě návrhu č. 40/RK/19 a předložit radě kraje v termínu do 20. 2. 2019 vyhodnocení této konzultace
s návrhy na následná jednání směřující k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících
s dopravcem.
T: 20. 2. 2019
K bodu: Věcná břemena pro E.ON Distribuce, a.s. v k. ú. Putim a v k. ú. Smrkovice
Usnesení č. 28/2019/RK-58
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. zřízení věcného břemene na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene na části pozemku pozemkové parc. KN č. 1534 v rozsahu cca 20 bm v k. ú. Putim, ve vlastnictví
Jihočeského kraje, které bude spočívat v právu uložení zemního kabelového vedení NN a v právech
vyplývajících z energetického zákona č. 458/2000 Sb. ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a.s.,
IČO 28085400, za jednorázovou úhradu 1 000 Kč bez DPH dle návrhu smlouvy č. SSB/OHMS/261/18
v příloze č. 4 návrhu č. 11/RK/19,
2. zřízení věcného břemene na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene na částech pozemků pozemkových parc. KN č. 782/2, 782/4, 785, 921/3 a 927 v rozsahu cca
61 bm v k. ú. Smrkovice, ve vlastnictví Jihočeského kraje, které bude spočívat v právu uložení zemního
kabelového vedení NN, v právu umístění 2 ks kabelových pilířů a v právech vyplývajících z energetického
zákona č. 458/2000 Sb. ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a.s., IČO 28085400, za jednorázovou
úhradu 2 600 Kč bez DPH dle návrhu smlouvy č. SSB/OHMS/262/18 v příloze č. 5 návrhu č. 11/RK/19,
3. udělení souhlasu dle § 184a stavebního zákona se stavebním záměrem v příloze č. 6 návrhu č. 11/RK/19;
II. pověřuje
Bc. Petra Stehlíka, ředitele Krajského školního hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2,
IČO 71294775, kontrolou dodržování podmínek smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene
dle části I. tohoto usnesení.
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K bodu: Plán finančních kontrol Krajského úřadu Jihočeského kraje na I. pololetí 2019
Usnesení č. 29/2019/RK-58
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
plán finančních kontrol Krajského úřadu Jihočeského kraje na I. pololetí 2019 uvedený v příloze
návrhu č. 10/RK/19.

Mgr. Ivana Stráská
Hejtmanka Jihočeského kraje

………………………………..
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