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 59. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne 24. 1. 2019
Program:
1. Rozpočtové změny 1/19
Usnesení 30/2019/RK-59
2. Záměr darování částí pozemků pod chodníkem městu Sezimovo Ústí
Usnesení 31/2019/RK-59
3. Záměr darování části pozemku pod hodinami městu Sezimovo Ústí
Usnesení 32/2019/RK-59
4. Výpůjčka nemovitých věcí v k. ú. Prachatice od ČR - ÚZSVM
Usnesení 33/2019/RK-59
5. Koupě areálu školy SŠO a VOŠ Husova 9 od Statutárního města České Budějovice
Usnesení 34/2019/RK-59
6. Souhlas vlastníka s návrhem pozemkových úprav v k. ú. Lety
Usnesení 35/2019/RK-59
7. Souhlas vlastníka s návrhem pozemkových úprav v k. ú. Benešov nad Černou
Usnesení 36/2019/RK-59
8. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání s Českou poštou, s.p.
Usnesení 37/2019/RK-59
9. Věcné břemeno pro E.ON Distribuce, a.s. v k. ú. Osek u Radomyšle - STL plynovod
Usnesení 38/2019/RK-59
10. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje
Usnesení 39/2019/RK-59
11. Návrh příspěvků pro členy zastupitelstva podle § 55 zákona o krajích
Usnesení 40/2019/RK-59
12. Návrh odpisového a investičního plánu na rok 2019 Jihočeské centrály cestovního ruchu
Usnesení 41/2019/RK-59
13. Změna organizační struktury Jihočeské centrály cestovního ruchu
Usnesení 42/2019/RK-59
14. Rozhodnutí jediného akcionáře - Souběžné pracovní poměry členů představenstva obchodní společnosti
Nemocnice Prachatice, a.s., a osob jim blízkých
Usnesení 43/2019/RK-59
15. Zajištění lékařských pohotovostních služeb v Jihočeském kraji v roce 2019_rozhodnutí o poskytnutí
dotace a schválení návrhů smluv
Usnesení 44/2019/RK-59
16. Plány reprodukce majetku a odpisové plány na rok 2019 příspěvkových organizací Jihočeského kraje v
oblasti zdravotnictví
Usnesení 45/2019/RK-59
17. Územní studie krajiny
Usnesení 46/2019/RK-59
18. Pravidla pro úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu - úprava znění Pravidel
Usnesení 47/2019/RK-59
19. Realizace projektu „Smart Akcelerátor 2 v Jihočeském kraji“ a jeho kofinancování a předfinancování z
rozpočtu Jihočeského kraje
Usnesení 48/2019/RK-59
20. Stavební úpravy objektu č.p.52 a č.p. 279 Sedlice
Usnesení 49/2019/RK-59
21. Smlouva o závazku zpracování projektové dokumentace ke stavbě - Severní obchvat Husince, silnice
II/145
Usnesení 50/2019/RK-59
22. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Stálá přírodovědná, archeologická a národopisná expozice v
historické budově Jihočeského muzea v Českých Budějovicích“
Usnesení 51/2019/RK-59
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23. Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Most ev.č. 1354 - 1 přes říčku Smutná za Bechyní“
Usnesení neschváleno
24. Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Most ev.č. 122 - 011 přes Židovu strouhu“
Usnesení 52/2019/RK-59
25. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Modernizace komunikací II. třídy (P10) H“
Usnesení 53/2019/RK-59
26. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Dodávka 28 ks osobních automobilů“
Usnesení 54/2019/RK-59
27. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Most ev. č. 13510-3 před obcí u Ovčína“
Usnesení neschváleno
28. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Most ev. č. 157-006 Houdkův most a Most ev. č. 157-007 přes
náhon“
Usnesení 55/2019/RK-59
29. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Opravy komunikací“
Usnesení 56/2019/RK-59
30. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Most ev. č. 1536 - 1 před obcí Stříbřec“
Usnesení 57/2019/RK-59
31. Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „4. Jihočeský reprezentační ples“
Usnesení 58/2019/RK-59
32. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Architektonické řešení expozic – dodávka výstavního fundusu“
(Muzeum středního Pootaví Strakonice)
Usnesení 59/2019/RK-59
33. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Dopravně bezpečnostní opatření na silnicích II. a III. třídy na území
Jihočeského kraje 2019“
Usnesení 60/2019/RK-59
34. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Dodávka 2 ks nákladních automobilů pro údržbu komunikací“
Usnesení 61/2019/RK-59
35. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Dodávka a montáž strojního zařízení pro technické učební obory
školních dílen Na Pískách“
Usnesení 62/2019/RK-59
36. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Rekonstrukce topné soustavy včetně výměny plynového kotle,
výměna topných těles a rozvodů, výměna vodovodních rozvodů a stavební práce s rekonstrukcemi
související v budově Miřiovského 678, J. Hradec“(SOŠ a SOU J. Hradec)
Usnesení 63/2019/RK-59
37. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Přístavba výtahu a únikového schodiště k DM SRŠ a VOŠ VHE
Vodňany“
Usnesení 64/2019/RK-59
38. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Oprava elektroinstalace na domově mládeže“ (SOŠ veterinární
České Budějovice)
Usnesení 65/2019/RK-59
39. Výpověď smlouvy o poskytnutí dotace č. SDO/OEZI/6348/2018
Usnesení 66/2019/RK-59
40. Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního
vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II.“
Usnesení 67/2019/RK-59
41. Realizace projektu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji
III.
Usnesení 68/2019/RK-59
42. Dotační program Jihočeského kraje Podpora cyklistiky a cyklodopravy v Jihočeském kraji, 1. výzva pro
rok 2019 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení 69/2019/RK-59
43. Dotační program Podpora venkovských prodejen v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2019 - vyhlášení,
hodnotící komise
Usnesení 70/2019/RK-59
44. Dotační program Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2019 vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení 71/2019/RK-59
45. Dotační program Podpora zdravotně preventivních aktivit v rámci Zdraví 2020 v Jihočeském kraji,
1. výzva pro rok 2019 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení 72/2019/RK-59
2
U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 370 76, Tel: 386720111, http://www.kraj-jihocesky.cz

46. Dotační program Jihočeského kraje Podpora vzdělávání lékařů v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2019
- vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení 73/2019/RK-59
47. Dotační program Jihočeského kraje Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí
Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2019 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení 74/2019/RK-59
48. Dotační program Podpora filmových pobídek, 1. výzva pro rok 2019 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení 75/2019/RK-59
49. Dotační program Jihočeského kraje Podpora nových oborů na vysokých školách v Jihočeském kraji
1. výzva pro rok 2019 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení 76/2019/RK-59
50. Dotační program Jihočeského kraje Podpora činnosti mikroregionů, 1. výzva pro rok 2019 - vyhlášení,
hodnotící komise
Usnesení 77/2019/RK-59
51. Dotační program Jihočeského kraje Podpora činnosti sportovních svazů a ČUS, 1. výzva pro rok 2019 vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení 78/2019/RK-59
52. Dotační program Jihočeského kraje Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu,
1. výzva pro rok 2019 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení 79/2019/RK-59
53. Dotační program Jihočeského kraje Podpora cestovního ruchu, 1. výzva pro rok 2019 - vyhlášení,
hodnotící komise
Usnesení 80/2019/RK-59
54. Dotační program Jihočeského kraje Podpora rekreační dopravy na území Jihočeského kraje, 1. výzva pro
rok 2019 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení 81/2019/RK-59
55. Dotační program Podpora chytrých měst a obcí (Smart city/Smart village), 1. výzva pro rok 2019 vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení 82/2019/RK-59
56. Změna usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 307/2018/ZK-16 ze dne 18. 10. 2018 ve věci
„Dotační programy Jihočeského kraje pro rok 2019“
Usnesení 83/2019/RK-59
57. Žádosti o změnu realizace projektů v rámci dotačních programů Jihočeského kraje
Usnesení 84/2019/RK-59
58. Dotace pro Krajskou síť environmentálních center Krasec, z.s. v roce 2019
Usnesení 85/2019/RK-59
59. Zpráva o činnosti Komise pro kulturu a cestovní ruch za období od 9. 11. 2017 do 14. 11. 2018 a plán
práce na rok 2019
Usnesení 86/2019/RK-59
60. Smlouva o finanční spoluúčasti na organizaci Her IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019
v Libereckém kraji
Usnesení 87/2019/RK-59
61. Odpisové plány škol a školských zařízení na rok 2019
Usnesení 88/2019/RK-59
62. Jmenování nového člena školské rady za zřizovatele
Usnesení 89/2019/RK-59
63. Personální záležitosti školství - změna osobních příplatků a platového stupně
Usnesení 90/2019/RK-59
64. Personální záležitosti školství - stanovení mzdy ředitele Krajského školního hospodářství
Usnesení 91/2019/RK-59
65. Veřejná zakázka „Realizace individuálních protihlukových opatření – Protivín, Č. Budějovice“
Usnesení 92/2019/RK-59
66. Individuální dotace v rámci záštit členů Rady Jihočeského kraje
Usnesení 93/2019/RK-59
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K bodu: Rozpočtové změny 1/19
Usnesení č. 30/2019/RK-59
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. rozpočtová opatření č. 2/R – 24/R,
2. návrh rozpočtového opatření č. 1/Z;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření č. 1/Z;
III. ukládá
1. JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení rozpočtových opatření
č. 2/R - 24/R,
2. Mgr. Jaromíru Novákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit rozpočtové opatření č. 1/Z zastupitelstvu kraje
k projednání.

K bodu: Záměr darování částí pozemků pod chodníkem městu Sezimovo Ústí
Usnesení č. 31/2019/RK-59
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit
záměr darování pozemku pozemkové parcely KN č. 207/217 o výměře 75 m 2, oddělené dosud nezapsaným
geometrickým plánem č. 2775-152/2018 z pozemku pozemkové parcely KN č. 207/5 a z pozemku
pozemkové parcely KN č. 184/1 v k. ú. Sezimovo Ústí, do vlastnictví města Sezimovo Ústí,
2. uložit
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
a) zveřejnit záměr darování dle části I. 1. na úřední desce krajského úřadu po dobu zákonné lhůty,
b) po zveřejnění připravit návrh na darování nemovitostí dle části I. 1. k projednání v orgánech kraje;
II. ukládá
Mgr. Jaromíru Novákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit tento návrh zastupitelstvu kraje k projednání.

K bodu: Záměr darování části pozemku pod hodinami městu Sezimovo Ústí
Usnesení č. 32/2019/RK-59
Rada Jihočeského kraje
I. nedoporučuje
zastupitelstvu kraje
schválit záměr darování pozemku pozemkové parcely KN č. 207/218 o výměře 166 m 2, oddělené dosud
nezapsaným geometrickým plánem č. 2775-152/2018 z pozemku pozemkové parcely KN č. 207/5
v k. ú. Sezimovo Ústí, do vlastnictví města Sezimovo Ústí;
II. ukládá
Mgr. Jaromíru Novákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.

K bodu: Výpůjčka nemovitých věcí v k. ú. Prachatice od ČR - ÚZSVM
Usnesení č. 33/2019/RK-59
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
výpůjčku nemovitých věci v k. ú. Prachatice od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
IČO 69797111, a to:
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1. pozemku st. parcely KN p. č. 543, jehož součástí je stavba Prachatice II, čp. 273, obč. vyb., pozemku
st. parcely KN p. č. 2112, jehož součástí je stavba Prachatice II, čp. 1019, obč. vyb., pozemku st. parcely KN
p. č. 2387, jehož součástí je stavba bez čp., obč. vyb., pozemku poz. parcely KN p. č. 1108/5, pozemku poz.
parcely KN p. č. 1108/6, pozemku poz. parcely KN p. č. 1111, pozemku poz. parcely KN p. č. 2197 a pozemku
poz. parcely KN p. č. 2200, dle návrhu smlouvy o výpůjčce nemovitých věcí č. SV/OHMS/172/18 v příloze č. 3
návrhu č. 64/RK/19,
2. pozemku st. parcely KN p. č. 456/1, jehož součástí je stavba Prachatice II, čp. 245, obč. vyb. a pozemku
poz. parcely KN p. č. 1096/3, dle návrhu smlouvy o výpůjčce nemovitých věcí č. SV/OHMS/173/18 v příloze
č. 4 návrhu č. 64/RK/19,
3. pozemku st. parcely KN p. č. 528, jehož součástí je stavba Prachatice II, čp. 255, obč. vyb. - tzv. zámeček,
pozemku st. parcely KN p. č. 944/1, jehož součástí je stavba bez čp., garáž, pozemku poz. parcely KN
p. č. 935/11, pozemku poz. parcely KN p. č. 935/12 a pozemku poz. parcely KN p. č. 1575/6, dle návrhu
smlouvy o výpůjčce nemovitých věcí č. SV/OHMS/174/18 v příloze č. 5 návrhu č. 64/RK/19;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci části I. tohoto usnesení;
III. pověřuje
1. Bc. Jiřího Macharta, ředitele Domu dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273, IČO 75044498, kontrolou
dodržování podmínek smlouvy dle části I. 1. tohoto usnesení,
2. Mgr. Petra Berkovského, ředitele Prachatického muzea, se sídlem Velké náměstí 13, 383 01 Prachatice,
IČO 00071854, kontrolou dodržování podmínek smluv dle části I. 2. a 3. tohoto usnesení.

K bodu: Koupě areálu školy SŠO a VOŠ Husova 9 od Statutárního města České Budějovice
Usnesení č. 34/2019/RK-59
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit
a) koupi pozemku parcely KN č. 4403, jejíž součástí je stavba občanského vybavení č. p. 1846, pozemku
parcely KN č. 4404, jejíž součástí je jiná stavba bez čp/če a pozemku parcely KN č. 4405, v k. ú. České
Budějovice 3, od statutárního města České Budějovice, IČO 00244732, za cenu v místě a čase obvyklou
stanovenou znaleckým posudkem ve výši 47.190.000 Kč + náklady spojené s prodejem, do vlastnictví
Jihočeského kraje, dle návrhu smlouvy v příloze č. 4 návrhu č. 55/RK/19,
b) předání uvedeného majetku dle části I. 1. a) tohoto usnesení k hospodaření se svěřeným majetkem
Střední škole obchodní a Vyšší odborné škole, České Budějovice, Husova 9, IČO 00510874, zřizované
krajem, ke dni podání návrhu na vklad vlastnického práva z kupní smlouvy do katastru nemovitostí;
2. uložit
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
a) zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. 1. a) tohoto usnesení,
b) zajistit po vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny
vymezující svěřený majetek v souladu s částí I. 1. b) tohoto usnesení;
II. ukládá
Mgr. Jaromíru Novákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh na koupi dle části I. tohoto usnesení
zastupitelstvu kraje k projednání.

K bodu: Souhlas vlastníka s návrhem pozemkových úprav v k. ú. Lety
Usnesení č. 35/2019/RK-59
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
návrh nových pozemků při pozemkové úpravě v k. ú. Lety, svěřených k hospodaření Správě a údržbě silnic
Jihočeského kraje, IČO 70971641, na LV č. 129 podle přílohy č. 1 návrhu č. 70/RK/19 s překročením limitů
výměry o +16,0 % a ceny o +15,9 % ve prospěch kraje bez požadavku na doplacení ceny;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci části I. tohoto usnesení.
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K bodu: Souhlas vlastníka s návrhem pozemkových úprav v k. ú. Benešov nad Černou
Usnesení č. 36/2019/RK-59
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
návrh nových pozemků při pozemkové úpravě v k. ú. Benešov nad Černou, svěřených k hospodaření
Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, na LV č. 27 podle přílohy č. 1 návrhu č. 71/RK/19
s překročením limitů výměry o +34,5 % a ceny o +33,1 % ve prospěch kraje bez požadavku na doplacení
ceny;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci části I. tohoto usnesení.

K bodu: Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání s Českou poštou, s.p.
Usnesení č. 37/2019/RK-59
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. SN/OHMS/094/17 ze dne 29. 5. 2017 v příloze č. 1 návrhu č. 76/RK/19;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit uzavření dodatku dle části I. usnesení.

K bodu: Věcné břemeno pro E.ON Distribuce, a.s. v k. ú. Osek u Radomyšle - STL plynovod
Usnesení č. 38/2019/RK-59
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
zřízení věcného břemene – služebnosti na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
na části pozemku pozemkové parc. KN č. 320 v rozsahu dle geometrického plánu č. 335-170180/2018
v k. ú. Osek u Radomyšle, ve vlastnictví Jihočeského kraje, spočívající v právu uložení STL plynovodu
a v právech vyplývajících z energetického zákona č. 458/2000 Sb. ve prospěch společnosti E.ON Distribuce,
a.s., IČO 28085400, za jednorázovou úhradu 12 000 Kč bez DPH dle návrhu smlouvy č. SVB/OHMS/258/18
v příloze č. 2 návrhu č. 91/RK/19;
II. pověřuje
Mgr. Jana Hájka, ředitele Domova pro osoby se zdravotním postižením Osek, se sídlem Osek 1, 386 01
Strakonice, IČO 70871795, kontrolou dodržování podmínek smlouvy o zřízení věcného břemene dle
části I. tohoto usnesení.

K bodu: Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje
Usnesení č. 39/2019/RK-59
Rada Jihočeského kraje
bere na vědomí
zprávu o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Jihočeského kraje k 14. 1. 2019.

K bodu: Návrh příspěvků pro členy zastupitelstva podle § 55 zákona o krajích
Usnesení č. 40/2019/RK-59
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
návrh příspěvků pro členy zastupitelstva podle § 55 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších
předpisů v rozsahu podle důvodové zprávy návrhu č. 20/RK/19, návrh upraveného Statutu Fondu zastupitelů
Jihočeského kraje a návrh zásad poskytování příspěvků;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit příspěvky pro členy zastupitelstva podle § 55 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích,
ve znění pozdějších předpisů, z Fondu zastupitelů Jihočeského kraje na r. 2019 v rozsahu podle důvodové
zprávy návrhu č. 20/RK/19 a změnu č. 5 Statutu Fondu zastupitelů Jihočeského kraje;
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III. ukládá
Mgr. Ivaně Stráské, hejtmance kraje, předložit návrh podle části II. usnesení zastupitelstvu kraje
k projednání.
T: 14. 2. 2019

K bodu: Návrh odpisového a investičního plánu na rok 2019 Jihočeské centrály cestovního ruchu
Usnesení č. 41/2019/RK-59
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
odpisový plán a investiční plán Jihočeské centrály cestovního ruchu, IČO 72053127, na rok 2019 dle návrhu
č. 92/RK/19.

K bodu: Změna organizační struktury Jihočeské centrály cestovního ruchu
Usnesení č. 42/2019/RK-59
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
s platností od 1. 2. 2019 novou organizační strukturu a organizační řád Jihočeské centrály cestovního ruchu,
příspěvkové organizace Jihočeského kraje, IČO 72053127, dle návrhu č. 118/RK/19.

K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Souběžné pracovní poměry členů představenstva obchodní
společnosti Nemocnice Prachatice, a.s., a osob jim blízkých
Usnesení č. 43/2019/RK-59
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s., IČO 26095165,
v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
schvaluje
1. dodatek č. 4 ke Kolektivní smlouvě Nemocnice Prachatice, a.s., a novou mzdovou směrnici platnou
od 1. 1. 2019, ve znění přílohy č. 1 návrhu č. 79/RK/19,
2. souběžné pracovně právní vztahy členů představenstva a pracovně právní vztahy osob blízkých členům
představenstva obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s., IČO 26095165, ve znění přílohy č. 2
návrhu č. 79/RK/19.

K bodu: Zajištění lékařských pohotovostních služeb v Jihočeském kraji v roce 2019_rozhodnutí o poskytnutí
dotace a schválení návrhů smluv
Usnesení č. 44/2019/RK-59
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. rozhodnout o poskytnutí dotace ve výši 5 999 000,- Kč z rozpočtu Jihočeského kraje na zajištění
lékařských pohotovostních služeb v Jihočeském kraji v roce 2019 pro poskytovatele zdravotních služeb
uvedené v příloze č. 1 návrhu č. 99/RK/19,
2. schválit návrhy smluv o poskytnutí dotace na zajištění lékařských pohotovostních služeb v Jihočeském
kraji v roce 2019 dle příloh č. 2, 3 a 4 návrhu č. 99/RK/19;
II. ukládá
Mgr. Ivaně Stráské, hejtmance kraje, předložit návrh usnesení zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 14. 2. 2019
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K bodu: Plány reprodukce majetku a odpisové plány na rok 2019 příspěvkových organizací Jihočeského
kraje v oblasti zdravotnictví
Usnesení č. 45/2019/RK-59
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
plány reprodukce majetku na rok 2019 a odpisové plány na rok 2019 příspěvkových organizací Jihočeského
kraje v oblasti zdravotnictví: Psychiatrické léčebny Lnáře, IČO 00668168, a Zdravotnické záchranné služby
Jihočeského kraje, IČO 48199931.

K bodu: Územní studie krajiny
Usnesení č. 46/2019/RK-59
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
informaci o potřebě zpracovat „Územní studii krajiny pro území Jihočeského kraje“;
II. schvaluje
pořízení „Územní studie krajiny pro území Jihočeského kraje“.

K bodu: Pravidla pro úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu - úprava znění Pravidel
Usnesení č. 47/2019/RK-59
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
návrh Pravidel pro úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu vyplývající ze Zásad územního
rozvoje Jihočeského kraje nebo z jejich aktualizací v upraveném znění;
II. svěřuje
hejtmance kraje rozhodování o uzavírání smluv o úhradě nákladů na pořízení změn územních plánů obcí,
ve znění vzorové smlouvy, která je přílohou č. 2 Pravidel pro úhradu nákladů na pořízení změny územního
plánu vyplývající ze Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje a z jejich aktualizací.

K bodu: Realizace projektu „Smart Akcelerátor 2 v Jihočeském kraji“ a jeho kofinancování a předfinancování
z rozpočtu Jihočeského kraje
Usnesení č. 48/2019/RK-59
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. realizaci projektu Jihočeského kraje „Smart Akcelerátor 2 v Jihočeském kraji“ a podání žádosti o podporu
do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s celkovými výdaji 29 500 00,00 Kč, z toho
s celkovými způsobilými výdaji ve výši 28 000 000,00 Kč;
2. kofinancování projektu „Smart Akcelerátor 2 v Jihočeském kraji“ Jihočeským krajem ve výši 15 %
z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 4 200 000,00 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1
k návrhu č. 102/RK/19;
3. předfinancování projektu „Smart Akcelerátor 2 v Jihočeském kraji“ Jihočeským krajem ve výši 3 500 000,Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s čerpáním na
základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 k návrhu č. 102/RK/19;
4. financování nezpůsobilých výdajů projektu „Smart Akcelerátor 2 v Jihočeském kraji“ z rozpočtu
Jihočeského kraje ve výši 1 500 000,- Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání s čerpáním dle přílohy č. 1 k návrhu č. 102/RK/19;
II. ukládá
JUDr. Josefu Knotovi, MBA, prvnímu náměstku hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 14. 2. 2019
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K bodu: Stavební úpravy objektu č.p.52 a č.p. 279 Sedlice
Usnesení č. 49/2019/RK-59
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
méněpráce na akci „Stavební úpravy objektu č.p. 52 a č.p. 279 Sedlice“ 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. 103/RK/19;
II. schvaluje
1. změnový list č. 1 dle důvodové zprávy a jejich příloh č. 1, návrhu č. 103/RK/19,
2. uzavření dodatku č. 1 příslušné smlouvy uzavřené mezi Jihočeským krajem a zhotovitelem stavby firmou
VIDOX s.r.o., U Poráků 511, Horní Brána, 38101 Český Krumlov, IČO 25160168;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č. 1 smlouvy s firmou
VIDOX s.r.o., dle bodu II. tohoto usnesení hejtmance k podpisu.
T: do 28. 2. 2019

K bodu: Smlouva o závazku zpracování projektové dokumentace ke stavbě - Severní obchvat Husince,
silnice II/145
Usnesení č. 50/2019/RK-59
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
uzavření Smlouvy o závazku zpracování projektové dokumentace mezi Jihočeským krajem a panem
Radovanem Oulickým, P. Chelčického 132, Husinec ke stavbě „Severní obchvat Husince, silnice II/145“,
která je přílohou č. 1 návrhu č. 105/RK/19;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smlouvy s panem Oulickým
hejtmance kraje k podpisu.
T: 20. 2. 2019

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Stálá přírodovědná, archeologická a národopisná
expozice v historické budově Jihočeského muzea v Českých Budějovicích“
Usnesení č. 51/2019/RK-59
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek v elektronické podobě, zprávy o hodnocení nabídek a protokoly o posouzení
splnění podmínek účasti v zadávacím řízení uvedené v přílohách č. 1 - 5 k návrhu č. 63/RK/19 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Stálá přírodovědná, archeologická a národopisná expozice v historické budově
Jihočeského muzea v Českých Budějovicích“ konané v režimu otevřeného nadlimitního řízení za podmínek
dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
1. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Stálá přírodovědná, archeologická a národopisná expozice
v historické budově Jihočeského muzea v Českých Budějovicích“ - Část A: Stavební úpravy pro realizaci
expozic:
název společnosti: " M plus " spol. s r. o.
se sídlem: U Průhonu 1589/13a, 170 00 Praha - Holešovice
IČO: 43001432
za cenu nejvýše přípustnou 5 707 748,00 Kč bez DPH, 6 906 375,08 Kč vč. DPH,
2. v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem v části A veřejné zakázky možnost vyzvat
k uzavření smlouvy další účastníky zadávacího řízení v tomto pořadí:
1) název společnosti: ACTPRO s. r. o.
se sídlem: B. Smetany 1465/25, 370 01 České Budějovice
IČO: 06807127
za cenu nejvýše přípustnou 5 749 426,00 Kč bez DPH, 6 956 805,46 Kč vč. DPH,
2) název společnosti: BENT s. r. o.
se sídlem: U Výstaviště 1485, 370 05 České Budějovice
IČO: 49061160
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za cenu nejvýše přípustnou 6 523 856,00 Kč bez DPH, 7 893 865,76 Kč vč. DPH,
3. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Stálá přírodovědná, archeologická a národopisná expozice
v historické budově Jihočeského muzea v Českých Budějovicích“ - Část B: Audio – video technika:
název společnosti: BENT s. r. o.
se sídlem: U Výstaviště 1485, 370 05 České Budějovice
IČO: 49061160
za cenu nejvýše přípustnou 4 711 300,00 Kč bez DPH, 5 700 673,00 Kč vč. DPH,
4. v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem v části B veřejné zakázky možnost vyzvat
k uzavření smlouvy další účastníky zadávacího řízení v tomto pořadí:
1) název společnosti: Electro outlet s. r. o.
se sídlem: Severní 452, 784 01 Červenka
IČO: 29388082
za cenu nejvýše přípustnou 4 888 645,00 Kč bez DPH, 5 915 260,45 Kč vč. DPH,
2) název společnosti: ACTPRO s. r. o.
se sídlem: B. Smetany 1465/25, 370 01 České Budějovice
IČO: 06807127
za cenu nejvýše přípustnou 4 899 033,00 Kč bez DPH, 5 927 829,93 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Ing. Františku Štanglovi, řediteli Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, IČO 12907731:
1. podepsat smlouvy s vybranými dodavateli v částech A a B veřejné zakázky podle části II. usnesení a
2. zajistit průběh realizace předmětu částí A a B veřejné zakázky.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Most ev.č. 122 - 011 přes Židovu strouhu“
Usnesení č. 52/2019/RK-59
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. 81/RK/19 na plnění veřejné
zakázky s názvem „Most. ev. č. 122 - 011 přes Židovu strouhu“ 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 „Most ev. č. 122-011 přes Židovu strouhu“:
název společnosti: SUPER-KRETE CZECH s.r.o.
se sídlem: č. p. 494, 251 01 Nupaky
IČO: 25692810
za cenu nejvýše přípustnou 28 873 805,77 Kč bez DPH, 34 937 304,99 Kč vč. DPH,
2. v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem možnost vyzvat k uzavření smlouvy dalšího
účastníka zadávacího řízení:
název společnosti: PORR a.s.
se sídlem: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10
IČO: 43005560
za cenu nejvýše přípustnou 28 992 415,97 Kč bez DPH, 35 080 823,34 Kč vč. DPH,
název společnosti: STARMOSTY + AZS – Most přes Židovu Strouhu, vedoucí společník: Starmosty s.r.o.,
společník: AZ SANACE a.s.
se sídlem: Na čihadle 958/57, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 07122764
za cenu nejvýše přípustnou 29 628 831,16 Kč bez DPH, 35 850 885,71 Kč vč. DPH;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
1. zabezpečit všechny potřebné úkony k zadání veřejné zakázky „Most ev. č. 122-011 přes Židovu strouhu“,
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.
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K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Modernizace komunikací II. třídy (P10) H“
Usnesení č. 53/2019/RK-59
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
informaci o nezařazení projektu „Modernizace komunikací II. třídy (P10) H“ v pásmu alokace 70. výzvy
Integrovaného regionálního operačního programu;
II. schvaluje
zrušení zadávacího řízení včetně odůvodnění uvedeného v důvodové zprávě na veřejnou zakázku
„Modernizace komunikací II. třídy (P10) H“ na základě § 127 odst. 2 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť zadavatel neobdržel dotaci, z níž měla
být veřejná zakázka zcela nebo částečně uhrazena;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit všechny potřebné úkony související se
zrušením zadávacího řízení veřejné zakázky „Modernizace komunikací II. třídy (P10) H“.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Dodávka 28 ks osobních automobilů“
Usnesení č. 54/2019/RK-59
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. 95/RK/19, na plnění nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Dodávka 28 ks
osobních automobilů“, konané v režimu otevřeného řízení za podmínek dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
1. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Dodávka 28 ks osobních automobilů“:
1) název společnosti: CB Auto a.s.
se sídlem: M. Horákové 1477, 370 05 České Budějovice
IČO: 26031868
za cenu nejvýše přípustnou 6 740 187,60 Kč bez DPH, 8 155 627,00 Kč vč. DPH,
2. v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem možnost vyzvat k uzavření smlouvy další
účastníky zadávacího řízení v tomto pořadí:
2) název společnosti: AUTO Ševčík c. z, spol. s r. o.
se sídlem: Vinařického 961, 389 01 Vodňany
IČO: 48207322
za cenu nejvýše přípustnou 6 838 898,00 Kč bez DPH, 8 275 066,00 Kč vč. DPH,
3) název společnosti: Automechanika, a.s.
se sídlem: Letecká 3753/2, 796 01 Prostějov
IČO: 25529889
za cenu nejvýše přípustnou 7 087 607,00 Kč bez DPH, 8 576 004,00 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.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Most ev. č. 157-006 Houdkův most a Most ev. č. 157007 přes náhon“
Usnesení č. 55/2019/RK-59
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. 115/RK/19 na plnění veřejné
zakázky s názvem „Most ev. č. 157-006 Houdkův most a Most ev. č. 157-007 přes náhon“ 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
1. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Most ev. č. 157-006 Houdkův most a Most ev. č. 157-007
přes náhon“:
název společnosti: SaM silnice a mosty a.s.
se sídlem: Máchova 1129/6, 47001 Česká Lípa - Česká Lípa
IČO: 25018094
za cenu nejvýše přípustnou 11 776 034,21 Kč bez DPH, 14 249 001,39 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: Reno Šumava a.s.
se sídlem: Pražská 326, 38422 Vlachovo Březí - Vlachovo Březí
IČO: 60071346
za cenu nejvýše přípustnou 12 270 483,41 Kč bez DPH, 14 826 809,91 Kč vč. DPH,
2) název společnosti: Starmosty s.r.o.
se sídlem: Na Čihadle 958/58, 16000 Praha - Dejvice
IČO: 07122764
za cenu nejvýše přípustnou 12 864 411,96 Kč bez DPH, 15 565 938,47 Kč vč. DPH,
3. uzavření smlouvy o dílo ve znění dle přílohy č. 2 k návrhu č. 1491/RK/18;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
1. zabezpečit všechny potřebné úkony k zadání veřejné zakázky „Most ev. č. 157-006 Houdkův most a
Most ev. č. 157-007 přes náhon“,
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Opravy komunikací“
Usnesení č. 56/2019/RK-59
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. 122/RK/19 na plnění veřejné
zakázky s názvem „Opravy komunikací“ 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 „Opravy komunikací“:
název společnosti: SaM silnice a mosty a.s.
se sídlem: Máchova 1129/6, 47001 Česká Lípa - Česká Lípa
IČO: 25018094
za cenu nejvýše přípustnou 6 980 043,30 Kč bez DPH, 8 445 852,39 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: ZNAKON, a.s.
se sídlem: č.p. 44, 386 01 Sousedovice
IČO: 26018055
za cenu nejvýše přípustnou 7 809 277,92 Kč bez DPH, 9 449 226,28 Kč vč. DPH,
2) název společnosti: SWIETELSKY stavební s.r.o.
se sídlem: Pražská tř. 495/58, 37004 České Budějovice - České Budějovice 3
IČO: 48035599
za cenu nejvýše přípustnou 8 004 229,60 Kč bez DPH, 9 685 117,82 Kč vč. DPH,
3. uzavření smlouvy o dílo ve znění dle přílohy č. 3 k návrhu č. 1347/RK/18;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
1. zabezpečit všechny potřebné úkony k zadání veřejné zakázky „Opravy komunikací“,
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.
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K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Most ev. č. 1536 - 1 před obcí Stříbřec“
Usnesení č. 57/2019/RK-59
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. 132/RK/19 na plnění veřejné
zakázky s názvem „Most ev. č. 1536 - 1 před obcí Stříbřec“ konané v režimu otevřeného podlimitního řízení
za podmínek dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
1. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Most ev. č. 1536 - 1 před obcí Stříbřec“:
název společnosti: Stříbřec CCZ – Firesta – vedoucí partner společnosti COLAS CZ, a.s.
se sídlem: Ke Klíčovu 191/9, 19000 Praha - Vysočany
IČO: 26177005
za cenu nejvýše přípustnou 51 223 002,10 Kč bez DPH, 61 979 832,54 Kč vč. DPH,
2. v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem možnost vyzvat k uzavření smlouvy dalšího
účastníka zadávacího řízení:
název společnosti: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
se sídlem: Albertova 229/21, 77900 Olomouc - Nová Ulice
IČO: 25869523
za cenu nejvýše přípustnou 51 274 722,59 Kč bez DPH, 62 042 414,34 vč. DPH,
3. uzavření smlouvy o dílo ve znění dle přílohy č. 2 k návrhu č. 1502/RK/18;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
1. zabezpečit všechny potřebné úkony k zadání veřejné zakázky „Most ev. č. 1536 - 1 před obcí Stříbřec“,
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „4. Jihočeský reprezentační ples“
Usnesení č. 58/2019/RK-59
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. 150/RK/19 na plnění veřejné zakázky s názvem „4. Jihočeský reprezentační ples““ 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 „4. Jihočeský reprezentační ples“:
název společnosti: ART 4 PROMOTION, s.r.o.
se sídlem: Hlinská 434/9, 370 01 České Budějovice
IČO: 26051583
za cenu nejvýše přípustnou 590 225,00 Kč bez DPH, 714 172,25 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: Borovka Event s.r.o.
se sídlem: Riegerova 1756/51, 370 01 České Budějovice
IČO: 01400690
za cenu nejvýše přípustnou 659 640,00 Kč bez DPH, 798 164,00 Kč vč. DPH,
2) název společnosti: Promotion 1, a.s.
se sídlem: Zátkovo nábřeží 448/7, 370 21 České Budějovice
IČO: 02502666
za cenu nejvýše přípustnou 587 000,00 Kč bez DPH, 587 000,00 Kč vč. DPH (neplátce DPH);
III. ukládá
Otakaru Svobodovi, řediteli Jihočeské filharmonie, Kněžská 411/6, 370 01, České Budějovice,
IČO 00396036:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky na akci „4. Jihočeský reprezentační ples“.
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K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Architektonické řešení expozic – dodávka výstavního fundusu“
(Muzeum středního Pootaví Strakonice)
Usnesení č. 59/2019/RK-59
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. znění základních údajů zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu č. 3/RK/19 a jeho příloh
č. 1 – 2,
2. možnost zapracování případných připomínek poskytovatele dotace k zadávacím podmínkám do zadávací
dokumentace a souvisejících dokumentů;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání nadlimitní veřejné zakázky na dodávky „Architektonické
řešení expozic – dodávka výstavního fundusu“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Muzeu středního Pootaví Strakonice, IČO 00072150, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi na výběr dodavatele „Architektonické řešení expozic – dodávka výstavního fundusu“ pověřenou
všemi úkony uvedenými v příloze č. 2 k návrhu č. 3/RK/19 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Pavel Hroch, náměstek hejtmanky
Ing. Pavel Pavel, člen rady kraje
2) PhDr. Ivana Říhová, ředitelka MSP Strakonice
Ilona Sedláčková, pracovnice MSP Strakonice
3) Mgr. Patrik Červák, OKPP
Mgr. František Chrastina, OKPP
4) Mgr. Jaroslava Vítovcová, OKPP
Eliška Výborná, OKPP
5) Ing. arch. Hynek Fetterle, zpracovatel projektové dokumentace
akad. arch. Miroslav Čejka, Studio FAM
6) Ing. Vladimír Hruška, OVZI
Bc. Štěpán Vondráček, OVZI,
2. PhDr. Ivaně Říhové, ředitelce Muzea středního Pootaví Strakonice, zajistit provedení zadávacího řízení
a předložit zprávu radě kraje k projednání.

K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Dopravně bezpečnostní opatření na silnicích II. a III. třídy na
území Jihočeského kraje 2019“
Usnesení č. 60/2019/RK-59
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídek a základních údajů zadávací dokumentace, návrhu smlouvy o dílo
a ustanovení komise podle návrhu č. 89/RK/19 a jeho příloh č. 1 - 3;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce „Dopravně bezpečnostní opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje
2019“;
III. jmenuje
komisi na výběr dodavatele na akci „Dopravně bezpečnostní opatření na silnicích II. a III. třídy na území
Jihočeského kraje 2019“ pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 3 k návrhu č. 89/RK/19 v tomto
složení:
členové/náhradníci:
1) Bc. Jiří Švec, člen rady kraje
JUDr. Josef Knot, MBA, první náměstek hejtmanky
2) Ing. Jiří Klása, ODSH
Bc. Milan Veleba, ODSH
3) Ing. Jan Vácha, ODSH
Ing. Radomír Kučera, ODSH
4) Ing. Vladimír Hruška, OVZI
Ing. Petr Hrstka, OVZI
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5) Ing. Jan Vykouk, SÚS JčK
Otakar Zich, SÚS JčK;
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 „Dodávka 2 ks nákladních automobilů pro údržbu komunikací“
Usnesení č. 61/2019/RK-59
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu č. 94/RK/19 a jeho přílohu
č. 1;
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 „Dodávka 2 ks nákladních
automobilů pro údržbu komunikací“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi na výběr dodavatele „Dodávka 2 ks nákladních automobilů pro údržbu komunikací“ pověřenou
posouzením a hodnocením nabídek v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Bc. Jiří Švec, člen rady kraje
Ing. Miroslav Joch, člen rady kraje
2) Ing. Jan Vykouk, SÚS JčK, ředitelství, provozní náměstek
Otakar Zich, SÚS JčK, ředitelství, inspektor silniční sítě
3) Ing. Josef Tolkner, SÚS JčK, závod J. Hradec, ředitel
Aleš Kolman, SÚS JčK, závod J. Hradec, provozní náměstek
4) Radka Pavlíková, SÚS JčK, závodu Tábor, ředitelka
Miloš David, SÚS JčK, závodu Tábor, provozní náměstek
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 „Dodávka a montáž strojního zařízení pro technické učební obory
školních dílen Na Pískách“
Usnesení č. 62/2019/RK-59
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. znění základních údajů zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu č. 96/RK/19 a jeho
příloh č. 1 – 2 návrhu č. 96/RK/19 v upraveném znění;
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 dodávky „Dodávka a montáž
strojního zařízení pro technické učební obory školních dílen Na Pískách;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Střední škole řemeslné a Základní škole, Soběslav, Wilsonova 405, IČO 72549572,
jakožto zadavateli, jmenovat komisi na výběr dodavatele „Dodávka a montáž strojního zařízení pro technické
učební obory školních dílen Na Pískách“ pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 2 k návrhu č.
96/RK/19 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
2) Ing. Darja Bártová, ředitelka školy
Ivana Michalčíková, zástupkyně ředitelky školy
3) Radka Fáberová, hospodářka školy
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Daniel Šandera, vedoucí učitel praktického vyučování
4) Ing. Vladimír Filip, OŠMT KÚ
PaedDr. Jiří Moravec, OŠMT KÚ
5) Ing. Vladimír Hruška, OVZI KÚ
Ing. Pavel Bürger, OVZI KÚ
2. Ing. Darje Bártové, ředitelce školy, zajistit provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k
projednání.

K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Rekonstrukce topné soustavy včetně výměny plynového kotle,
výměna topných těles a rozvodů, výměna vodovodních rozvodů a stavební práce s rekonstrukcemi
související v budově Miřiovského 678, J. Hradec“(SOŠ a SOU J. Hradec)
Usnesení č. 63/2019/RK-59
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídek podle návrhu č. 100/RK/19 a jeho příloh 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
topné soustavy včetně výměny plynového kotle, výměna topných těles a rozvodů, výměna vodovodních
rozvodů a stavební práce s rekonstrukcemi související v budově Miřiovského 678, J. Hradec“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Střední odborné škole a Střednímu odbornému učilišti Jindřichův Hradec, IČO
60816899, jakožto zadavateli, jmenovat komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na
výběr dodavatele „Rekonstrukce topné soustavy včetně výměny plynového kotle, výměna topných těles
a rozvodů, výměna vodovodních rozvodů a stavební práce s rekonstrukcemi související v budově
Miřiovského 678, J. Hradec“ v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
2) Mgr. Karel Chalupa – ředitel školy
Mgr. Miroslav Rada – učitel odborných předmětů
3) Ing. Michaela Védlová, hospodářka školy
Ing. Marie Šafránková, zástupce ředitele školy
4) Ing. Vladimír Filip, OŠMT KÚ
PaedDr. Jiří Moravec, ved. odd. OŠMT KÚ
5) Ing. Pavel Bürger, odd. RVZ OVZI KÚ
Ing. Petr Hrstka, odd. RVZ OVZI KÚ,
2. Mgr. Karlu Chalupovi, řediteli Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Jindřichův Hradec,
zajistit provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.

K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Přístavba výtahu a únikového schodiště k DM SRŠ a VOŠ VHE
Vodňany“
Usnesení č. 64/2019/RK-59
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídky podle návrhu č. 101/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 „Přístavba výtahu
a únikového schodiště k DM SRŠ a VOŠ VHE Vodňany“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Střední rybářské škole a Vyšší odborné škole vodního hospodářství a ekologie,
Vodňany, Zátiší 480, IČO 60650770, jakožto zadavateli, jmenovat komisi pro otevírání obálek a posouzení
a hodnocení nabídek na výběr dodavatele „Přístavba výtahu a únikového schodiště k DM SRŠ a VOŠ VHE
Vodňany“ v tomto složení:
členové/náhradníci:
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1) Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
2) Ing. Karel Dubský, ředitel školy
Ing. Jiří Macar, odborný učitel školy
3) Miloš Rozhoň, TDI školy
Stanislav Vlach, DiS., projektant akce
4) Ing. Vladimír Filip, referent OŠMT KÚ
PaedDr. Jiří Moravec, vedoucí oddělení OŠMT KÚ
5) Ing. Pavel Bürger, odd. RVZ KÚ
Ing. Petr Hrstka, odd. RVZ KÚ,
2. Ing. Karlu Dubskému, řediteli Střední rybářské školy a Vyšší odborné školy vodního hospodářství
a ekologie, Vodňany, Zátiší 480, zajistit provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje
k projednání.

K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Oprava elektroinstalace na domově mládeže“ (SOŠ veterinární
České Budějovice)
Usnesení č. 65/2019/RK-59
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídky podle návrhu č. 112/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 „Oprava elektroinstalace
na domově mládeže“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Střední odborné škole veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové škole
s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 9, IČO 60075911, jakožto zadavateli,
jmenovat komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na výběr dodavatele „Oprava
elektroinstalace na domově mládeže“ v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
2) Ing. Bc. Břetislav Kábele, ředitel školy
Ing. Roman Blábolil, zástupce ředitele školy
3) Ing. Věra Cimlová, zástupce ředitele pro ekonomiku a investice
Marie Líkařová, vedoucí DM
4) Ing. Vladimír Filip, oddělení školství OŠMT KÚ
PaedDr. Jiří Moravec, vedoucí oddělení školství OŠMT KÚ
5) Ing. Kateřina Cundová, oddělení realizace veřejných zakázek OVZI KÚ
Ing. Vladimír Hruška, oddělení realizace veřejných zakázek OVZI KÚ,
2. Ing. Bc. Břetislavu Kábelemu, řediteli Střední odborné školy veterinární, mechanizační a zahradnické a
Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 9, zajistit provedení
zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.

K bodu: Výpověď smlouvy o poskytnutí dotace č. SDO/OEZI/6348/2018
Usnesení č. 66/2019/RK-59
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
výpověď smlouvy 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.“
č. SDO/OEZI/6348/2018, uzavřené dne 15. 5. 2018 s Marianem Balákem, 382 03 Brloh dle přílohy č. 1
k návrhu č. 25/RK/19;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.
T: 28. 2. 2019

17
U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 370 76, Tel: 386720111, http://www.kraj-jihocesky.cz

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. 67/2019/RK-59
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. žádost Stanislava Trajera, žádost Zdeňka Ostrého, žádost Zdeňka Kupilíka a žádost Zdeňky Sváčkové
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. 58/RK/19,
2. žádost Jiřího Hammerlindla o změnu příjemce dotace v uzavřené smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihočeského kraje v rámci dotačního programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění
domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II.“, 1. výzva, dle přílohy č. 1 k návrhu č. 58/RK/19,
3. žádost Romana Trocha, žádost Pavla Záhory a žádost Ondřeje Pospíšila 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. 58/RK/19;
II. schvaluje
1. Stanislavu Trajerovi, 384 72 Zdíkov, 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. 3. 2019,
2. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji II.“, 1. výzva, č. smlouvy SDO/OEZI/5581/2018 ze dne 17. 5. 2018 dle přílohy
č. 2 k návrhu č. 58/RK/19, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 30. 3. 2019,
3. Zdeňku Ostrému, 742 21 Kopřivnice, prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci
dotačního programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji II.“, 1. výzva, do 30. 4. 2019,
4. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji II.“, 1. výzva, č. smlouvy SDO/OEZI/6770/2018 ze dne 21. 6. 2018 dle přílohy
č. 3 k návrhu č. 58/RK/19, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 30. 4. 2019,
5. Zdeňku Kupilíkovi, 391 61 Opařany, 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. 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/5523/2018 ze dne 31. 5. 2018 ve znění dodatku
č. 1 SDO/OEZI/5523/2018/D č. 1 ze dne 4. 10. 2018 dle přílohy č. 4 k návrhu č. 58/RK/19, kterým je
prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 30. 4. 2019,
7. 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/5228/2018 uzavřené dne 3. 5. 2018 s Jiřím
Hammerlindlem, 381 01 Český Krumlov, kterým se mění příjemce dotace v preambuli smlouvy z Jiřího
Hammerlindla, 381 01 Český Krumlov na Jiřího Hammerlindla, 381 01 Český Krumlov z důvodu změny
vlastnictví předmětné nemovitosti na základě darovací smlouvy dle přílohy č. 5 k návrhu
č. 58/RK/19,
8. Romanu Trochovi, 370 11 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 kotle na tuhá paliva – výhradně biomasa – automatické přikládání 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 52 816,50 Kč,
9. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji II.“, 1. výzva, č. smlouvy SDO/OEZI/6808/2018 ze dne 21. 6. 2018, kterým se mění nový
zdroj tepla z kotle na tuhá paliva – výhradně biomasa – automatické přikládání na kotel na tuhá paliva –
kombinovaný uhlí/biomasa – automatické přikládání se zachováním dotace v maximální výši 52 816,50 Kč,
dle přílohy č. 6 k návrhu č. 58/RK/19,
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10. Pavlu Záhorovi, 399 01 Milevsko, 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,
11. 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/5950/2018 ze dne 31. 5. 2018 ve znění dodatku
č. 1 č. SDO/OEZI/5950/2018/D č. 1 ze dne 29. 11. 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. 58/RK/19,
12. Zdeňce Sváčkové, 391 75 Malšice, 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 28. 6. 2019,
13. 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/5527/2018 ze dne 31. 5. 2018 ve znění dodatku
č. 1 SDO/OEZI/5527/2018/D č. 1 ze dne 24. 9. 2018 dle přílohy č. 8 k návrhu č. 58/RK/19, kterým je
prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 28. 6. 2019,
14. Ondřeji Pospíšilovi, 390 01 Tábor, změnu zdroje tepla, podpořeného v rámci dotačního programu
Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II.“,
1. výzva, z kotle na tuhá paliva – výhradně biomasa – ruční přikládání 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 75 000,00 Kč,
15. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji II.“, 1. výzva, č. smlouvy SDO/OEZI/6797/2018 ze dne 19. 6. 2018, kterým se mění nový
zdroj tepla z kotle na tuhá paliva – výhradně biomasa – ruční přikládání na kotel na tuhá paliva –
kombinovaný uhlí/biomasa – automatické přikládání se zachováním dotace v maximální výši 75 000,00 Kč,
dle přílohy č. 9 k návrhu č. 58/RK/19;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.
T: 31. 3. 2019

K bodu: Realizace projektu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském
kraji III.
Usnesení č. 68/2019/RK-59
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. realizaci projektu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji III.“ a podání žádosti o podporu do Operačního programu Životní prostředí s celkovými
výdaji 324 315 353,- Kč, z toho celkovými způsobilými výdaji 314 315 353,- Kč,
2. financování nezpůsobilých výdajů projektu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění
domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“ z rozpočtu Jihočeského kraje ve výši 10 000 000,- Kč,
s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Životní prostředí, s čerpáním dle přílohy č. 1 k návrhu
č. 77/RK/19;
II. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, členu rady kraje, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 14. 2. 2019
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K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora cyklistiky a cyklodopravy v Jihočeském kraji, 1. výzva
pro rok 2019 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení č. 69/2019/RK-59
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
Pravidla Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora cyklistiky a cyklodopravy v Jihočeském kraji,
1. výzva pro rok 2019 dle přílohy č. 1 návrhu č. 1/RK/19;
II. vyhlašuje
Dotační program Jihočeského kraje Podpora cyklistiky a cyklodopravy v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok
2019, s alokací 5 000 000 Kč, s termínem zveřejnění výzvy 25. 1. 2019, s termínem zahájení podávání
žádostí 25. 2. 2019 a s termínem ukončení podávání žádostí 8. 3. 2019 do 12:00 hodin;
III. jmenuje
hodnotící komisi pro výběr projektů ve složení:
Bc. Jiří Švec, člen rady kraje,
Ing. Jaromír Novák, náměstek hejtmanky,
Pavel Hroch, náměstek hejtmanky,
Ing. Jan Kubík, člen zastupitelstva kraje,
Ing. Jiří Klása, vedoucí Odboru dopravy a silničního hospodářství,
Bc. Milan Veleba, oddělení pro územní samosprávu a státní správu v dopravě,
Mgr. Jan Vodička, vedoucí oddělení administrace dotačních programů Jčk,
Hana Müllerová, oddělení administrace dotačních programů Jčk,
Mgr. Pavel Marek, s hlasem poradním,
náhradní členy:
JUDr. Josef Knot, MBA, první náměstek hejtmanky,
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje,
Ing. Jiří Fišer, člen zastupitelstva kraje,
Ing. František Konečný, Ph.D., člen zastupitelstva kraje,
Ing. Mária Čejková, vedoucí oddělení silničního hospodářství,
Mgr. Andrea Tetourová, vedoucí oddělení pro územní samosprávu a státní správu v dopravě,
Bc. Věra Štindlová, oddělení administrace dotačních programů Jčk,
Ing. Andrea Boukalová, oddělení administrace dotačních programů Jčk;
IV. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit zastupitelstvu kraje k projednání návrh seznamu hodnotící
komisí doporučených projektů.
T: 30. 6. 2019

K bodu: Dotační program Podpora venkovských prodejen v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2019 vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení č. 70/2019/RK-59
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
Pravidla Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora venkovských prodejen v Jihočeském kraji,
1. výzva pro rok 2019, dle přílohy č. 1 návrhu č. 16/RK/19;
II. vyhlašuje
Dotační program Jihočeského kraje Podpora venkovských prodejen v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok
2019, s alokací 3 000 000 Kč, s termínem zveřejnění výzvy 25. 1. 2019, s termínem zahájení podávání
žádostí 25. 2. 2019 a s termínem ukončení podávání žádostí 8. 3. 2019 do 12:00 hodin;
III. jmenuje
hodnotící komisi pro výběr projektů ve složení:
JUDr. Josef Knot, MBA, první náměstek hejtmanky,
Pavel Hroch, náměstek hejtmanky,
Ing. Olga Bastlová, členka zastupitelstva kraje,
Václav Kučera, člen zastupitelstva kraje,
Ing. Luboš Průcha, vedoucí odboru regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu,
Ing. Jana Juhaňáková, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu,
Mgr. Jan Vodička, vedoucí oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
Bc. Lenka Věrná, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
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náhradní členy:
RNDr. Jana Krejsová, členka zastupitelstva kraje,
Ing. Jan Bartošek, člen zastupitelstva kraje,
JUDr. Bohumil Bezemek, člen zastupitelstva kraje,
Ing. Petr Kalina, člen zastupitelstva kraje,
Ing. Lucie Dlouhá, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu,
Ing. Zuzana Lerchová, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu,
Jiřina Formánková, DiS., oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
Eva Kordíková, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje;
IV. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit zastupitelstvu kraje k projednání návrh seznamu hodnotící
komisí doporučených projektů.
T: 30. 6. 2019

K bodu: Dotační program Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2019 vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení č. 71/2019/RK-59
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
Pravidla Dotačního programu Jihočeského kraje Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje,
1. výzva pro rok 2019, dle přílohy č. 1 návrhu č. 17/RK/19;
II. vyhlašuje
Dotační program Jihočeského kraje Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok
2019, s alokací 7 500 000 Kč, s termínem zveřejnění výzvy 25. 1. 2019, s termínem zahájení podávání
žádostí 25. 2. 2019 a s termínem ukončení podávání žádostí 8. 3. 2019 do 12:00 hodin;
III. jmenuje
hodnotící komisi pro výběr projektů ve složení:
JUDr. Josef Knot, MBA, první náměstek hejtmanky,
Pavel Hroch, náměstek hejtmanky,
Ing. Andrea Nádravská, členka zastupitelstva kraje,
Mgr. Pavel Talíř, člen rady kraje,
Ing. Luboš Průcha, vedoucí odboru regionálního rozvoje, stavebního řádu a územního plánování,
Ing. Lucie Dlouhá, oddělení regionálního rozvoje,
Mgr. Jan Vodička, vedoucí oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
Bc. Lenka Věrná, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
náhradní členy:
Bc. Jiří Švec, člen rady kraje,
Ing. Jiří Fišer, člen zastupitelstva kraje,
Ing. František Konečný, Ph.D., člen zastupitelstva kraje,
Ing. Jan Bartošek, člen zastupitelstva kraje,
Ing. Jana Juhaňáková, oddělení regionálního rozvoje,
Ing. Vojtěch Novák, oddělení regionálního rozvoje,
Jiřina Formánková, DiS., oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
Eva Kordíková, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje;
IV. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit zastupitelstvu kraje k projednání návrh seznamu hodnotící
komisí doporučených projektů.
T: 30. 6. 2019

K bodu: Dotační program Podpora zdravotně preventivních aktivit v rámci Zdraví 2020 v Jihočeském kraji, 1.
výzva pro rok 2019 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení č. 72/2019/RK-59
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
Pravidla Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora zdravotně preventivních aktivit v rámci Zdraví
2020 v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2019, dle přílohy č. 1 návrhu č. 18/RK/19;
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II. vyhlašuje
Dotační program Jihočeského kraje Podpora zdravotně preventivních aktivit v rámci Zdraví 2020
v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2019, s alokací 250 000 Kč, s termínem zveřejnění výzvy 25. 1. 2019,
s termínem zahájení podávání žádostí 25. 2. 2019 a s termínem ukončení podávání žádostí 8. 3. 2019 do
12:00 hodin;
III. jmenuje
hodnotící komisi pro výběr projektů ve složení:
Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka kraje,
Ing. Ivo Moravec, člen rady kraje,
Pavel Hroch, náměstek hejtmanky,
RSDr. Petr Braný, člen zastupitelstva kraje,
Mgr. Ivana Turková, oddělení zdravotní péče,
Mgr. Petr Studenovský, vedoucí odboru zdravotnictví,
Mgr. Jan Vodička, vedoucí oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
Bc. Lenka Věrná, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
náhradní členy:
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje,
JUDr. Josef Knot, MBA, první náměstek hejtmanky,
Ing. Pavel Pavel, člen rady kraje,
JUDr. Tomeš Vytiska, člen zastupitelstva kraje,
Petra Šírková, oddělení zdravotní péče,
Ing. Milan Rybák, oddělení zdravotní péče,
Jiřina Formánková, DiS., oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
Eva Kordíková, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje;
IV. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit zastupitelstvu kraje k projednání návrh seznamu hodnotící
komisí doporučených projektů.
T: 30. 6. 2019

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora vzdělávání lékařů v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok
2019 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení č. 73/2019/RK-59
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
Pravidla Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora vzdělávání lékařů v Jihočeském kraji, 1. výzva pro
rok 2019, dle přílohy č. 1 návrhu č. 37/RK/19;
II. vyhlašuje
Dotační program Jihočeského kraje Podpora vzdělávání lékařů v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2019,
s alokací 750 000 Kč, s termínem zveřejnění výzvy 25. 1. 2019, s termínem zahájení podávání žádostí 25. 2.
2019 a s termínem ukončení podávání žádostí 8. 3. 2019 do 12:00 hodin;
III. jmenuje
hodnotící komisi pro výběr projektů ve složení:
Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka kraje,
Ing. Ivo Moravec, člen rady kraje,
Pavel Hroch, náměstek hejtmanky,
RSDr. Petr Braný, člen zastupitelstva kraje,
Mgr. Ivana Turková, oddělení zdravotní péče,
Mgr. Petra Šírková, oddělení zdravotní péče,
Mgr. Jan Vodička, vedoucí oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
Mgr. Blanka Leitgebová, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
náhradní členy:
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje,
JUDr. Josef Knot, MBA, první náměstek hejtmanky,
Ing. Pavel Pavel, člen rady kraje,
JUDr. Tomeš Vytiska, člen zastupitelstva kraje,
Mgr. Petr Studenovský, vedoucí odboru zdravotnictví,
Ing. Milan Rybák, oddělení zdravotní péče,
Hana Müllerová, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
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Mgr. Klára Korostenská Hlachová, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje;
IV. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit zastupitelstvu kraje k projednání návrh seznamu hodnotící
komisí doporučených projektů.
T: 30. 6. 2019

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů
obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2019 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení č. 74/2019/RK-59
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
Pravidla Dotačního programu Jihočeského kraje Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných
hasičů obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2019, dle přílohy č. 1 návrhu č. 41/RK/19;
II. vyhlašuje
Dotační program Jihočeského kraje Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí
Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2019, s alokací 5 000 000 Kč, s termínem zveřejnění výzvy 25. 1. 2019,
s termínem zahájení podávání žádostí 25. 2. 2019 a s termínem ukončení podávání žádostí 8. 3. 2019 do
12:00 hodin;
III. jmenuje
hodnotící komisi pro výběr projektů ve složení:
Pavel Hroch, náměstek hejtmanky,
Ing. Stanislav Mrvka, člen zastupitelstva kraje,
Mgr. Pavel Talíř, člen rady kraje,
Václav Kučera, člen zastupitelstva kraje,
Mgr. Petr Soukup, vedoucí odboru KHEJ,
Ing. Jiří Holub, oddělení krizového řízení,
Mgr. Jan Vodička, vedoucí oddělení administrace dotačních programů,
Bc. Gabriela Přibylová, oddělení administrace dotačních programů,
plk. Ing. Martin Sviták, zástupce Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje – s hlasem poradním,
náhradní členy:
Mgr. Ing. Martin Doležal, člen zastupitelstva kraje,
Mgr. Jaromír Novák, náměstek hejtmanky,
Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky,
JUDr. Tomeš Vytiska, člen zastupitelstva kraje,
Bc. Tomáš Rjabec, oddělení krizového řízení,
Vladimír Medvedz, oddělení krizového řízení,
Hana Müllerová, oddělení administrace dotačních programů,
Ing. Andrea Boukalová, oddělení administrace dotačních programů,
mjr. Ing. Jiří Chmel, zástupce Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje – s hlasem poradním;
IV. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit zastupitelstvu kraje k projednání návrh seznamu hodnotící
komisí doporučených projektů.
T: 30. 6. 2019

K bodu: Dotační program Podpora filmových pobídek, 1. výzva pro rok 2019 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení č. 75/2019/RK-59
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
Pravidla Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora filmových pobídek, 1. výzva pro rok 2019, dle
přílohy č. 1 návrhu č. 57/RK/19;
II. vyhlašuje
Dotační program Jihočeského kraje Podpora filmových pobídek, 1. výzva pro rok 2019, s alokací 5 000 000
Kč, s termínem zveřejnění výzvy 25. 1. 2019, s termínem zahájení podávání žádostí 25. 2. 2019
a s termínem ukončení podávání žádostí 8. 3. 2019 do 12:00 hodin;
III. jmenuje
hodnotící komisi pro výběr projektů ve složení:
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Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka kraje,
Pavel Hroch, náměstek hejtmanky,
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje,
JUDr. Tomeš Vytiska, člen zastupitelstva kraje,
Mgr. Petr Soukup, vedoucí odboru KHEJ,
Ing. Markéta Chromá, oddělení marketingu a cestovního ruchu,
Mgr. Jan Vodička, vedoucí oddělení administrace dotačních programů Jčk,
Eva Kordíková, oddělení administrace dotačních programů Jčk,
Ing. Jaromír Polášek, ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu,
s hlasem poradním:
prof. MgA. Marek Jícha – Filmová akademie múzických umění,
prof. PaedDr. Gabriel Švejda, CSc., dr. h. c. – rektor Filmové akademie M. Ondříčka Písek,
náhradní členy:
Mgr. Jaromír Novák, náměstek hejtmanky,
Mgr. Pavel Talíř, člen rady kraje,
Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky,
Ing. Hana Tůmová, Ph.D., členka zastupitelstva kraje,
Mgr. Jiří Gruntorád, vedoucí oddělení marketingu a cestovního ruchu,
Magdaléna Jiříková, oddělení marketingu a cestovního ruchu,
MgA. Josef Korda, produktový pracovník Jihočeské centrály cestovního ruchu,
Bc. Lenka Věrná, oddělení administrace dotačních programů Jčk,
Jiřina Formánková DiS, oddělení administrace dotačních programů Jčk;
IV. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit zastupitelstvu kraje k projednání návrh seznamu hodnotící
komisí doporučených projektů.
T: 30. 6. 2019

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora nových oborů na vysokých školách v Jihočeském kraji
1. výzva pro rok 2019 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení č. 76/2019/RK-59
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
Pravidla Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora nových oborů na vysokých školách v Jihočeském
kraji, 1. výzva pro rok 2019, dle přílohy č. 1 návrhu č. 65/RK/19;
II. vyhlašuje
Dotační program Jihočeského kraje Podpora nových oborů na vysokých školách v Jihočeském kraji,
1. výzva pro rok 2019, s alokací 4 000 000 Kč, s termínem zveřejnění výzvy 25. 1. 2019, s termínem
zahájení podávání žádostí 25. 2. 2019 a s termínem ukončení podávání žádostí 8. 3. 2019 do 12:00 hodin;
III. jmenuje
hodnotící komisi pro výběr projektů ve složení:
JUDr. Josef Knot, MBA, první náměstek hejtmanky,
Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky,
Ing. Andrea Nádravská, členka zastupitelstva kraje,
Mgr. Pavel Talíř, člen rady kraje,
Ing. Luboš Průcha, vedoucí odboru regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu,
Ing. Jana Juhaňáková, oddělení regionálního rozvoje,
Mgr. Jan Vodička, vedoucí oddělení administrace dotačních programů Jčk,
Markéta Vrábková, DiS., oddělení administrace dotačních programů Jčk,
náhradní členy:
Bc. Jiří Švec, náměstek hejtmanky,
Ing. Jiří Fišer, člen zastupitelstva kraje,
Ing. František Konečný, Ph.D., člen zastupitelstva kraje,
Ing. Jan Bartošek, člen zastupitelstva kraje,
Ing. Lucie Dlouhá, oddělení regionálního rozvoje,
Ing. Vojtěch Novák, oddělení regionálního rozvoje,
Ing. Andrea Boukalová, oddělení administrace dotačních programů Jčk,
Bc. Gabriela Přibylová, oddělení administrace dotačních programů Jčk;
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IV. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit zastupitelstvu kraje k projednání návrh seznamu hodnotící
komisí doporučených projektů.
T: 30. 6. 2019

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora činnosti mikroregionů, 1. výzva pro rok 2019 vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení č. 77/2019/RK-59
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
Pravidla Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora činnosti mikroregionů, 1. výzva pro rok 2019, dle
přílohy č. 1 návrhu č. 66/RK/19 v upraveném znění;
II. vyhlašuje
Dotační program Jihočeského kraje Podpora činnosti mikroregionů, 1. výzva pro rok 2019, s termínem
zveřejnění výzvy 25. 1. 2019, s termínem zahájení podávání žádostí 25. 2. 2019 a s termínem ukončení
podávání žádostí 8. 3. 2019 do 12:00 hodin, s alokací 3 000 000 Kč;
III. jmenuje
hodnotící komisi pro výběr projektů ve složení:
Pavel Hroch, náměstek hejtmanky kraje,
Mgr. Jaromír Novák, náměstek hejtmanky kraje,
Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky kraje,
Ing. Andrea Nádravská, členka zastupitelstva kraje,
Ing. Eva Povišerová, úsek vedoucího odboru regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu,
Ing. Luboš Průcha, vedoucí odboru regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu,
Ing. Andrea Boukalová, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
Mgr. Jan Vodička, vedoucí oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
náhradní členy:
Mgr., Ing. Martin Doležal, člen zastupitelstva kraje,
Zdeněk Mráz, člen zastupitelstva kraje,
Mgr. Pavel Talíř, člen rady kraje,
JUDr. Tomeš Vytiska, člen zastupitelstva kraje,
Ing. Jana Juhaňáková, úsek vedoucího odboru regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu,
Ing. Lucie Dlouhá, úsek vedoucího odboru regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu,
Bc. Gabriela Přibylová, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
Hana Müllerová, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje;
IV. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit zastupitelstvu kraje k projednání návrh seznamu hodnotící
komisí doporučených projektů.
T: 30. 6. 2019

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora činnosti sportovních svazů a ČUS, 1. výzva pro rok
2019 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení č. 78/2019/RK-59
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
Pravidla Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora činnosti sportovních svazů a ČUS, 1. výzva pro
rok 2019, dle přílohy č. 1 návrhu č. 74/RK/19;
II. vyhlašuje
Dotační program Jihočeského kraje Podpora činnosti sportovních svazů a ČUS, 1. výzva pro rok 2019,
s alokací 7 000 000 Kč, s termínem zveřejnění výzvy 25. 1. 2019, s termínem zahájení podávání žádostí
25. 2. 2019 a s termínem ukončení podávání žádostí 8. 3. 2019 do 12:00 hodin;
III. jmenuje
hodnotící komisi pro výběr projektů ve složení:
Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky,
Rudolf Vejskrab, předseda Sportovní komise rady kraje,
Mgr. Pavel Talíř, člen rady kraje,
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JUDr. Tomeš Vytiska, člen zastupitelstva kraje,
Mgr. Miroslav Hrdina, vedoucí oddělení mládeže tělovýchovy a sportu,
Bc. Eva Lachoutová, oddělení mládeže tělovýchovy a sportu,
Mgr. Jan Vodička, vedoucí oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
Bc. Věra Štindlová, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje - pro opatření č. 1,
Ing. Jiří Voříšek, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje - pro opatření č. 2,
náhradní členy:
Pavel Hroch, náměstek hejtmanky,
Ing. Tomáš Hajdušek, člen zastupitelstva kraje,
Mgr. Miroslav Janovský, člen Sportovní komise rady kraje,
Jaroslav Kupsa, člen zastupitelstva kraje,
Mgr. Marcela Šturmová, oddělení mládeže tělovýchovy a sportu,
Veronika Nováková, oddělení mládeže tělovýchovy a sportu,
Hana Műllerová, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
Jiřina Formánková, Dis., oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje;
IV. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit návrh seznamu hodnotící komisí doporučených projektů
zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 30. 6. 2019

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního
sportu, 1. výzva pro rok 2019 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení č. 79/2019/RK-59
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
Pravidla Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního
sportu, 1. výzva pro rok 2019, dle přílohy č. 1 návrhu č. 78/RK/19;
II. vyhlašuje
Dotační program Jihočeského kraje Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu,
1. výzva pro rok 2019, s alokací 33 500 000 Kč, s termínem zveřejnění výzvy 25. 1. 2019, s termínem
zahájení podávání žádostí 25. 2. 2019 a s termínem ukončení podávání žádostí 8. 3. 2019 do 12:00 hodin;
III. jmenuje
hodnotící komisi pro výběr projektů ve složení:
Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky,
Rudolf Vejskrab, předseda Sportovní komise rady kraje,
Mgr. Pavel Talíř, člen rady kraje,
JUDr. Tomeš Vytiska, člen zastupitelstva kraje,
Mgr. Miroslav Hrdina, vedoucí oddělení mládeže tělovýchovy a sportu,
Veronika Nováková, oddělení mládeže tělovýchovy a sportu,
Mgr. Jan Vodička, vedoucí oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
Bc. Věra Štindlová, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje - pro opatření č. 1,
Ing. Jiří Voříšek, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje - pro opatření č. 2 a 3,
náhradní členy:
Pavel Hroch, náměstek hejtmanky,
Ing. Tomáš Hajdušek, člen zastupitelstva kraje,
Mgr. Miroslav Janovský, člen Sportovní komise rady kraje,
Jaroslav Kupsa, člen zastupitelstva kraje,
Bc. Eva Lachoutová, oddělení mládeže tělovýchovy a sportu,
Mgr. Marcela Šturmová, oddělení mládeže tělovýchovy a sportu,
Hana Műllerová, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
Jiřina Formánková, Dis., oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit návrh seznamu hodnotící komisí doporučených projektů
zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 30. 6. 2019
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K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora cestovního ruchu, 1. výzva pro rok 2019 - vyhlášení,
hodnotící komise
Usnesení č. 80/2019/RK-59
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
Pravidla Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora cestovního ruchu, 1. výzva pro rok 2019, dle
přílohy č. 1 návrhu č. 85/RK/19
II. vyhlašuje
Dotační program Jihočeského kraje Podpora cestovního ruchu, 1. výzva pro rok 2019, s alokací 6 000 000
Kč, s termínem zveřejnění výzvy 25. 1. 2019, s termínem zahájení podávání žádostí 25. 2. 2019
a s termínem ukončení podávání žádostí 8. 3. 2019 do 12:00 hodin;
III. jmenuje
hodnotící komisi pro výběr projektů ve složení:
Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka kraje,
Pavel Hroch, náměstek hejtmanky,
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje,
JUDr. Tomeš Vytiska, člen zastupitelstva kraje,
Mgr. Petr Soukup, vedoucí odboru Kancelář hejtmanky,
Ing. Markéta Chromá, oddělení marketingu a cestovního ruchu,
Ing. Andrea Hanzalová, Jihočeská centrála cestovního ruchu,
Mgr. Jan Vodička, vedoucí oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
Jana Janků, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
náhradní členy:
Mgr. Jaromír Novák, náměstek hejtmanky kraje,
Mgr. Pavel Talíř, člen rady kraje,
Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky,
Ing. Hana Tůmová, Ph.D., členka zastupitelstva,
Mgr. Jiří Gruntorád, vedoucí oddělení marketingu a cestovního ruchu,
Magdaléna Jiříková, oddělení marketingu a cestovního ruchu,
Ing. Jaromír Polášek, ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu,
Hana Müllerová, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
Bc. Věra Štindlová, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje;
IV. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit návrh seznamu hodnotící komisí doporučených projektů
zastupitelstvu kraje k projednání.
T. 31. 5. 2019

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora rekreační dopravy na území Jihočeského kraje,
1. výzva pro rok 2019 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení č. 81/2019/RK-59
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
Pravidla Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora rekreační dopravy na území Jihočeského kraje,
1. výzva pro rok 2019, dle přílohy č. 1 návrhu č. 86/RK/19;
II. vyhlašuje
Dotační program Jihočeského kraje Podpora rekreační dopravy na území Jihočeského kraje, 1. výzva pro
rok 2019, s alokací 5 000 000 Kč, s termínem zveřejnění výzvy 25. 1. 2019, s termínem zahájení podávání
žádostí 25. 2. 2019 a s termínem ukončení podávání žádostí 8. 3. 2019 do 12 hodin;
III. jmenuje
hodnotící komisi ve složení:
Bc. Jiří Švec, člen rady kraje,
Ing. Pavel Pavel, člen rady kraje,
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje,
Václav Kučera, člen zastupitelstva kraje,
Petr Šedivý, oddělení silniční dopravy,
Ivana Havlíková, oddělení silniční dopravy,
Mgr. Jan Vodička, vedoucí oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
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Jana Janků, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
náhradní členy:
JUDr. Josef Knot, MBA, první náměstek hejtmanky,
Pavel Hroch, náměstek hejtmanky kraje,
Mgr. Jaromír Novák, náměstek hejtmanky kraje,
RSDr. Petr Braný, člen zastupitelstva kraje,
Ing. Jiří Klása, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství,
Ing. Pavel Šmucr, odbor dopravy a silničního hospodářství,
Hana Müllerová, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
Bc. Lenka Věrná, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje.
IV. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit návrh seznamu hodnotících komisí doporučených projektů
zastupitelstvu kraje k projednání.
T. 30. 6. 2019

K bodu: Dotační program Podpora chytrých měst a obcí (Smart city/Smart village), 1. výzva pro rok 2019 vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení č. 82/2019/RK-59
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
Pravidla Dotačního programu Jihočeského kraje Smart Cities, 1. výzva pro rok 2019, dle přílohy č. 1 návrhu
č. 38/RK/19;
II. vyhlašuje
Dotační program Jihočeského kraje Smart Cities, 1. výzva pro rok 2019, s alokací 4 000 000 Kč, s termínem
zveřejnění výzvy 25. 1. 2019, s termínem zahájení podávání žádostí 25. 2. 2019 a s termínem ukončení
podávání žádostí 8. 3. 2019 do 12:00 hodin;
III. jmenuje
hodnotící komisi pro výběr projektů ve složení:
JUDr. Josef Knot, MBA, první náměstek hejtmanky,
Pavel Hroch, náměstek hejtmanky,
Ing. Andrea Nádravská, členka zastupitelstva kraje,
Mgr. Pavel Talíř, člen rady kraje,
Ing. Luboš Průcha, vedoucí odboru regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu,
Ing. Lucie Dlouhá, oddělení regionálního rozvoje,
Mgr. Jan Vodička, vedoucí oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
Mgr. Klára Hlachová Korostenská, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
náhradní členy:
Bc. Jiří Švec, člen rady kraje,
Ing. Jiří Fišer, člen zastupitelstva kraje,
Ing. František Konečný, Ph.D., člen zastupitelstva kraje,
Ing. Jan Bartošek, člen zastupitelstva kraje,
Ing. Jana Juhaňáková, oddělení regionálního rozvoje,
Ing. Vojtěch Novák, oddělení regionálního rozvoje,
Hana Müllerová, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
Mgr. Blanka Leitgebová, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje;
IV. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit zastupitelstvu kraje k projednání návrh seznamu hodnotící
komisí doporučených projektů.
T: 30. 6. 2019
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K bodu: Změna usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 307/2018/ZK-16 ze dne 18. 10. 2018 ve věci
„Dotační programy Jihočeského kraje pro rok 2019“
Usnesení č. 83/2019/RK-59
VARIANTA A
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
návrh navýšit alokaci podpory v oblasti sportu o 20 mil. Kč a podpory jednotek SDH o 3,5 mil. Kč, konkrétně
navýšit alokaci:
1. Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportu z 20 mil. Kč na 35 mil. Kč a to pro Opatření č. 2:
Rekonstrukce a opravy šaten a sociálního zařízení sportovišť (investičního i neinvestičního charakteru)
a Opatření č. 3: Obnova vybavení sportovišť a jejich zázemí (investičního i neinvestičního charakteru),
2. Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu
z 33,5 mil. Kč na 38,5 mil. Kč a to pro Opatření č. 1: Sportovní činnost dětí a mládeže,
3. Dotačního programu Jihočeského kraje Investiční dotace pro jednotky SDH obcí Jihočeského kraje
z 32 mil. Kč na 35,5 mil. Kč a to pro Opatření č. 1: Investiční projekty se státní spoluúčastí pro jednotky SDH
obcí kat. JPO II, JPO III, JPO V, dle přílohy návrhu č. 108/RK/2019;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit navýšení alokace podpory v oblasti sportu o 20 mil. Kč a podpory jednotek SDH
o 3,5 mil. Kč, konkrétně navýšit alokaci:
1. Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportu z 20 mil. Kč na 35 mil. Kč a to pro Opatření č. 2:
Rekonstrukce a opravy šaten a sociálního zařízení sportovišť (investičního i neinvestičního charakteru)
a Opatření č. 3: Obnova vybavení sportovišť a jejich zázemí (investičního i neinvestičního charakteru),
2. Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu
z 33,5 mil. Kč na 38,5 mil. Kč a to pro Opatření č. 1: Sportovní činnost dětí a mládeže,
3. Dotačního programu Jihočeského kraje Investiční dotace pro jednotky SDH obcí Jihočeského kraje
z 32 mil. Kč na 35,5 mil. Kč a to pro Opatření č. 1: Investiční projekty se státní spoluúčastí pro jednotky SDH
obcí kat. JPO II, JPO III, JPO V, dle přílohy návrhu č. 108/RK/2019;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 14. 2. 2019
VARIANTA B
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
návrh navýšit alokaci podpory v oblasti sportu o 20 mil. Kč a podpory jednotek SDH o 3,5 mil. Kč, konkrétně
navýšit alokaci:
1. Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportu z 20 mil. Kč na 40 mil. Kč a to pro Opatření č. 2:
Rekonstrukce a opravy šaten a sociálního zařízení sportovišť (investičního i neinvestičního charakteru)
a Opatření č. 3: Obnova vybavení sportovišť a jejich zázemí (investičního i neinvestičního charakteru),
2. Dotačního programu Jihočeského kraje investiční dotace pro jednotky SDH obcí Jihočeského kraje
z 32 mil. Kč na 35,5 mil. Kč a to pro Opatření č. 1: Investiční projekty se státní spoluúčastí pro jednotky SDH
obcí kat. JPO II, JPO III, JPO V, dle přílohy návrhu č. 108/RK/2019;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit navýšení alokace podpory v oblasti sportu o 20 mil. Kč a podpory jednotek SDH
o 3,5 mil. Kč, konkrétně navýšit alokaci:
1. Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportu z 20 mil. Kč na 40 mil. Kč a to pro Opatření č. 2:
Rekonstrukce a opravy šaten a sociálního zařízení sportovišť (investičního i neinvestičního charakteru)
a Opatření č. 3: Obnova vybavení sportovišť a jejich zázemí (investičního i neinvestičního charakteru),
2. Dotačního programu Jihočeského kraje investiční dotace pro jednotky SDH obcí Jihočeského kraje
z 32 mil. Kč na 35,5 mil. Kč a to pro Opatření č. 1: Investiční projekty se státní spoluúčastí pro jednotky SDH
obcí kat. JPO II, JPO III, JPO V, dle přílohy návrhu č. 108/RK/2019;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 14. 2. 2019
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K bodu: Žádosti o změnu realizace projektů v rámci dotačních programů Jihočeského kraje
Usnesení č. 84/2019/RK-59
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. žádost příjemce dotace obce Ratibořské Hory, Ratibořské Hory 121, 391 42 Ratibořské Hory,
IČO 00252794, o prodloužení termínu realizace projektu „Územní plán Ratibořské Hory“, reg. č. 425-01005/16, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace
obcí jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2016,
2. žádost příjemce dotace obce Hracholusky, Hracholusky 8, 383 01 Prachatice, IČO 00250431,
o prodloužení termínu realizace projektu „Obec Hracholusky - územní plán“, reg. č. 425-01-005/17, v rámci
Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí jihočeského
kraje, 1. výzva pro rok 2017,
3. žádost příjemce dotace obce Vráž, Stará Vráž 8, 398 32 Vráž, IČO 00250210, o prodloužení termínu
realizace projektu „Územní plán obce Vráž“, reg. č. 425-01-001/17, v rámci Dotačního programu
Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí jihočeského kraje, 1. výzva pro rok
2017;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. prodloužení termínu realizace projektu „Územní plán Ratibořské Hory“, reg. č. 425-01-005/16, příjemce
dotace obec Ratibořské Hory, Ratibořské Hory 121, 391 42 Ratibořské Hory, IČO 00252794, v rámci
Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí jihočeského
kraje, 1. výzva pro rok 2016, a to do 15. 12. 2019 s termínem podání závěrečné zprávy do 31. 12. 2019,
2. prodloužení termínu realizace projektu „Obec Hracholusky - územní plán“, reg. č. 425-01-005/17, příjemce
dotace obec Hracholusky, Hracholusky 8, 383 01 Prachatice, IČO 00250431, v rámci Dotačního programu
Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí jihočeského kraje, 1. výzva pro rok
2017, a to do 31. 3. 2020 s termínem podání závěrečné zprávy do 14. 4. 2020,
3. prodloužení termínu realizace projektu „Územní plán obce Vráž“, reg. č. 425-01-001/17, příjemce dotace
obec Vráž, Stará Vráž 8, 398 32 Vráž, IČO 00250210, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2017, a to
do 31. 12. 2019 s termínem podání závěrečné zprávy do 15. 1. 2020;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 14. 2. 2019

K bodu: Dotace pro Krajskou síť environmentálních center Krasec, z.s. v roce 2019
Usnesení č. 85/2019/RK-59
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
žádost Krajské sítě environmentálních center Krasec, z. s., o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu
Jihočeského kraje;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. dotaci ve výši 800 000,- Kč z rozpočtu Jihočeského kraje pro Krajskou síť environmentálních center
Krasec, z. s., Fráni Šrámka 1168/35, 370 01 České Budějovice 3, IČO 27056538,
2. smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 návrhu 114/RK/19;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit návrh dle části II. usnesení zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 14. 2. 2019

K bodu: Zpráva o činnosti Komise pro kulturu a cestovní ruch za období od 9. 11. 2017 do 14. 11. 2018
a plán práce na rok 2019
Usnesení č. 86/2019/RK-59
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
zprávu o činnosti Komise pro kulturu a cestovní ruch Rady Jihočeského kraje za období od 9. 11. 2017
do 14. 11. 2018;
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II. schvaluje
plán činnosti Komise pro kulturu a cestovní ruch Rady Jihočeského kraje na rok 2019 dle přílohy č. 2 návrhu
č. 1385RK/18.

K bodu: Smlouva o finanční spoluúčasti na organizaci Her IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019
v Libereckém kraji
Usnesení č. 87/2019/RK-59
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Smlouvu o finanční spoluúčasti na organizaci Her IX. letní olympiády dětí
a mládeže ČR 2019 v Libereckém kraji mezi Jihočeským krajem, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370
76 České Budějovice, IČO 70890650, a Libereckým krajem, se sídlem U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec,
IČO 70891508, ve znění přílohy č. 1 návrhu č. 59/RK/19;
II. ukládá
Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit zastupitelstvu kraje k projednání návrh v souladu
s částí I. usnesení.
T: 14. 2. 2019

K bodu: Odpisové plány škol a školských zařízení na rok 2019
Usnesení č. 88/2019/RK-59
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
odpisové plány škol a školských zařízení zřizovaných Jihočeským krajem pro rok 2019 v celkové výši
177 922 000 Kč v souladu s důvodovou zprávou a dle přílohy č. 98/RK/19.

K bodu: Jmenování nového člena školské rady za zřizovatele
Usnesení č. 89/2019/RK-59
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vzdání se funkce člena školské rady za zřizovatele Základní školy při Dětské psychiatrické nemocnici,
Opařany 160, Mgr. Blanky Řezáčové;
II. jmenuje
Ing. Andreu Ruckou členkou školské rady za zřizovatele Základní školy při Dětské psychiatrické nemocnici,
Opařany 160.

K bodu: Personální záležitosti školství - změna osobních příplatků a platového stupně
Usnesení č. 90/2019/RK-59
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
1. změny osobních příplatků ředitelkám škol zřizovaných krajem s účinností od 1. února 2019 v souladu
s čl. 3 a 4 směrnice č. SM/5/RK, změna č. 10 „Zásady hodnocení a odměňování ředitelů škol a školských
zařízení zřizovaných Jihočeským krajem“ a § 131 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění,
dle důvodové zprávy a přílohy návrhu č. 62/RK/19;
2. změnu platového stupně a tím i tarifního platu ředitelce Mateřské školy pro zrakově postižené, České
Budějovice, Zachariášova 5, IČO 60077689, s účinností od 1. února 2019 v souladu s § 4 a § 5 nařízení
vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění
pozdějších předpisů a § 123 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů,
v souladu s důvodovou zprávou a dle přílohy návrhu č. 62/RK/19.
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K bodu: Personální záležitosti školství - stanovení mzdy ředitele Krajského školního hospodářství
Usnesení č. 91/2019/RK-59
Rada Jihočeského kraje
stanoví
mzdu ředitele Krajského školního hospodářství, IČO 71294775, za podmínek stanovených čl. 8 směrnice
č. SM/5/RK, změna č. 10 „Zásady hodnocení a odměňování ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných
Jihočeským krajem“ s účinností od 1. února 2019 v souladu s důvodovou zprávou a dle přílohy návrhu
č. 133/RK/19.

K bodu: Veřejná zakázka „Realizace individuálních protihlukových opatření – Protivín, Č. Budějovice“
Usnesení č. 92/2019/RK-59
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
informaci o průběhu realizace veřejné zakázky „Realizace individuálních protihlukových opatření – Protivín,
Č. Budějovice“
II. schvaluje
postup ve smyslu ustanovení § 1978 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
a článku XI. odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu, odst. 1 uzavřené smlouvy o dílo mezi
Jihočeským krajem a firmou SEDMA International s.r.o. ze dne 8. 8. 2018, spočívající v poskytnutí
dodatečné lhůty k dokončení díla v délce 20 dnů, po jejímž marném uplynutí platí, že Jihočeský kraj od
smlouvy bez dalšího odstupuje;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit splnění úkolů vyplývajících z bodů
I. a II. tohoto usnesení.
T: do 25. 1. 2019

K bodu: Individuální dotace v rámci záštit členů Rady Jihočeského kraje
Usnesení č. 93/2019/RK-59
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
předložení žádostí o poskytnutí individuální dotace jednotlivých žadatelů dle přílohy č. 1 návrhu
č. 104/RK/19;
II. schvaluje
1. poskytnutí individuální dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2, 3 a 4
návrhu č. 104/RK/19:
a) ve výši 20 000,- Kč příjemci: Oblastní spolek Českého červeného kříže České Budějovice, Husova tř.
1837/20, 370 01 České Budějovice, IČO 00425851, na zajištění akce: „Den plný prevence a podpora soutěží
ČČK pro děti a mládež ve znalostech první pomoci“,
b) ve výši 15 000,- Kč příjemci: Jihočeská RŮŽE, z.s., Kostelec 17, 373 41 Hluboká nad Vltavou,
IČO 70878358, na zajištění akce: „20 let od otevření Krizového centra pro matku a dítě v Kostelci (azylový
dům)“,
c) ve výši 20 000,- Kč příjemci: Klub vojenské historie Gabreta, z.s., Milejovice 33, 387 01 Volyně,
IČO 03924530, na zajištění akce: „Od války k válce“,
2. poskytnutí individuální dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5
návrhu č. 104/RK/19:
a) ve výši 10 000,- Kč příjemci: Michal Kočan - MIKO, Husova 69, 383 01 Prachatice, IČO 10306650,
na zajištění akce: „Eno-gastronomické přehlídky“,
b) ve výši 10 000,- Kč příjemci: Ladislav Tomeš, Za Sady 266, 398 01 Mirotice, IČO 70663343, na zajištění
akce: „16. Mirotické setkání loutek a hudby“,
c) ve výši 5 000,- Kč příjemci: Svaz důstojníků a praporčíků AČR, z.s., Legerova 1854/22, 120 00 Praha 2,
IČO 60437774, na zajištění akce: „21. ročník Mezinárodní střelecké soutěže - O táborský kalich 2019“,
d) ve výši 5 000,- Kč příjemci: Oblastní charita Třeboň, Chelčického 2, 379 01 Třeboň, IČO 26520991, na
zajištění akce: „13. charitní ples“,
e) ve výši 5 000,- Kč příjemci: Klasici v ulici, z.s., Pod Tržním náměstím 856/5, 390 01 Tábor,
IČO 06068529, na zajištění akce: „Klasici v Táboře - Novoroční symfonický koncert“,
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3. vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace radou kraje do výše 10 000,- Kč včetně dle
přílohy č. 5 návrhu č. 104/RK/19;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části
II. usnesení.

Mgr. Ivana Stráská
Hejtmanka Jihočeského kraje

………………………………
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