RADA JIHOČESKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ

Příloha zápisu

Výpis usnesení z 60. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne 31. 1. 2019
Program:
1. Poskytnutí účelové neinvestiční dotace Nadačnímu fondu jihočeských olympioniků na základě
individuální žádosti
Usnesení 94/2019/RK-60
2. Žádost Jihočeského kraje do dotačního programu MV ČR pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a
objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů v roce 2019
Usnesení 95/2019/RK-60
3. Rozhodnutí jediného akcionáře - Souběžné pracovní poměry členů představenstva obchodní společnosti
Nemocnice České Budějovice, a.s., a osob jim blízkých
Usnesení 96/2019/RK-60
4. Rozhodnutí jediného akcionáře - Souběžné pracovní poměry členů představenstva obchodní společnosti
Nemocnice Písek, a.s., a osob jim blízkých
Usnesení 97/2019/RK-60
5. Rozhodnutí jediného akcionáře - Souběžné pracovní poměry členů představenstva obchodní společnosti
Nemocnice Strakonice, a.s., a osob jim blízkých
Usnesení 98/2019/RK-60
6. Smlouva č. 139/2019 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na akci „Příprava opatření na
dopravní infrastrukturu pro přepravu nadměrných a těžkých komponent pro nové jaderné zdroje
Elektrárna Temelín - Jihočeský kraj“
Usnesení 99/2019/RK-60
7. Seznam dokončených zadávacích řízení realizovaných odbory KÚ JčK za 2. pololetí 2018
Usnesení 100/2019/RK-60
8. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Most ev.č. 40624-1 Dačice“
Usnesení 101/2019/RK-60
9. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Centrum sociálních služeb Empatie – demolice a nová
výstavba bydlení Empatie III a víceúčelové dílny Pražská 88“
Usnesení 102/2019/RK-60
10. Zadávací řízení - „Provedení úprav a oplocení“ (Domov pro seniory Kaplice)
Usnesení 103/2019/RK-60
11. Zadávací řízení - veřejná zakázka „Most ev. č. 143 -012 a nový most na silnici III/14326 – Nové Homole“
Usnesení 104/2019/RK-60
12. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Most ev. č. 13510-3 před obcí u Ovčína“
Usnesení 105/2019/RK-60
13. Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Most ev. č. 1354 - 1 přes říčku Smutná za Bechyní“
Usnesení 106/2019/RK-60
14. „Snížení energetické náročnosti Konzervatoře České Budějovice“ – vícepráce a méněpráce – dodatek
smlouvy č. 2
Usnesení 107/2019/RK-60
15. Předfinancování a kofinancování projektu „Jižní Čechy hostem v Linci - prezentace lidových řemesel“ z
rozpočtu kraje
Usnesení 108/2019/RK-60
16. Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního
vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II.“
Usnesení 109/2019/RK-60
17. Žádost o změnu realizace projektu v rámci dotačního programu Jihočeského kraje
Usnesení 110/2019/RK-60
18. Žádost o změnu realizace projektu v rámci dotačního programu Jihočeského kraje - městys Dolní
Bukovsko
Usnesení 111/2019/RK-60
19. Návrh dotace Jihočeského kraje na kofinancování akcí v rámci dotačního programu MZe 129 300
„Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ - 5. část
Usnesení 112/2019/RK-60
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20. Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje
Usnesení 113/2019/RK-60
21. Plány pořízení investic na rok 2019 a Odpisové plány na rok 2019 příspěvkových organizací v oblasti
kultury
Usnesení 114/2019/RK-60
22. Individuální dotace z rozpočtu OKPP
Usnesení 115/2019/RK-60
23. Individuální dotace z rozpočtu Jihočeského kraje
Usnesení 116/2019/RK-60
24. Individuální dotace pro pověřené knihovny regionálními funkcemi v Jihočeském kraji
Usnesení 117/2019/RK-60
25. Individuální dotace pro Jihočeské divadlo
Usnesení 118/2019/RK-60
26. Zahraniční zápůjčka sbírkových předmětů z Alšovy jihočeské galerie
Usnesení 119/2019/RK-60
27. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji za školní rok 2017/2018
Usnesení 120/2019/RK-60
28. Žádost o poskytnutí individuální dotace – Výstavba sociálního zařízení včetně přípojek v biatlonovém
areálu ve Starém Městě pod Landštejnem
Usnesení 121/2019/RK-60
29. Žádost o podporu a realizaci projektu plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji III.
Usnesení 122/2019/RK-60
30. Poskytnutí dotace Krajské radě seniorů Jihočeského kraje pro rok 2019
Usnesení 123/2019/RK-60
31. Stanoviska k investičním záměrům v oblasti poskytování sociálních služeb – II. pololetí 2018
Usnesení 124/2019/RK-60
32. Odpisové plány organizací v sociální oblasti na rok 2019
Usnesení 125/2019/RK-60
33. Plány pořízení investic a oprav příspěvkových organizací v sociální oblasti na rok 2019
Usnesení 126/2019/RK-60
34. Změny ve Zřizovacích listinách příspěvkových organizací v sociální oblasti
Usnesení 127/2019/RK-60
35. Odměny ředitelů příspěvkových organizací v sociální oblasti
Usnesení 128/2019/RK-60
36. Dodatek č. 20 smlouvy č. 010/09/043/00/00 o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě s
dopravcem České dráhy, a.s.
Usnesení 129/2019/RK-60
37. Změna usnesení č. 215/2016/ZK-24 - Zajištění veřejné dopravy v Jihočeském kraji po roce 2019
Usnesení 130/2019/RK-60
38. Informace o rozpočtových opatřeních v závěru roku 2018
Usnesení 131/2019/RK-60
39. Rozpočtové změny 2/19
Usnesení 132/2019/RK-60
40. Harmonogram projednání Závěrečného účtu Jihočeského kraje za rok 2018
Usnesení 133/2019/RK-60
41. Aktualizace směrnice č. SM/116/RK a č. SM/112/RK
Usnesení 134/2019/RK-60
42. Záměr prodeje nepotřebných nemovitostí v k. ú. Budíškovice
Usnesení neschváleno
43. Individuální dotace v rámci záštit členů Rady Jihočeského kraje
Usnesení 135/2019/RK-60
44. Návrh programu zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 14. 2. 2019
Usnesení 136/2019/RK-60
*****
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K bodu: Poskytnutí účelové neinvestiční dotace Nadačnímu fondu jihočeských olympioniků na základě
individuální žádosti
Usnesení č. 94/2019/RK-60
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
předložení žádosti Nadačního fondu jihočeských olympioniků o poskytnutí individuální dotace dle přílohy č. 1
návrhu č. 141/RK/19;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
poskytnutí individuální dotace ve výši 500 000,- Kč Nadačnímu fondu jihočeských olympioniků, Náměstí
Přemysla Otakara II 33, 370 21 České Budějovice, IČO 28073924, na účel: “Humanitární podpora fyzických
osob, které se zúčastnily olympijských her a jiných světových soutěží jako reprezentanti“ a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 návrhu č. 141/RK/19;
III. ukládá
Mgr. Ivaně Stráské, hejtmance kraje, předložit návrh podle části II. usnesení zastupitelstvu kraje
k projednání.
T: 14. 2. 2019
K bodu: Žádost Jihočeského kraje do dotačního programu MV ČR pro zvýšení ochrany veřejných
prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů v roce 2019
Usnesení č. 95/2019/RK-60
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. podání projektové žádosti a realizaci projektu „Jihočeský kraj – Ochrana a zabezpečení škol a školských
zařízení jako možných bezpečnostních cílů“ (žadatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České
Budějovice, IČO: 70890650) v dotačním programu Ministerstva vnitra ČR s celkovými výdaji ve výši 1
357 241 Kč, z toho celkovými způsobilými výdaji ve výši 1 193 500 Kč,
2. podání projektové žádosti a realizaci projektu „Jihočeský kraj – Zvýšení ochrany veřejných prostranství a
budov (akcí) jako měkkých cílů“ (žadatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice,
IČO: 70890650) v dotačním programu Ministerstva vnitra ČR s celkovými výdaji ve výši 1 200 000 Kč, z
toho celkovými způsobilými výdaji ve výši 1 200 000 Kč;
II. ukládá
1. Mgr. Ivaně Stráské, hejtmance kraje, podat žádosti do dotačního programu Ministerstva vnitra ČR dle
části I. usnesení;
T: 14. 2. 2018
2. JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci projektů dle části I. uvedeného
usnesení;
T: 31. 12. 2019
K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Souběžné pracovní poměry členů představenstva obchodní
společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s., a osob jim blízkých
Usnesení č. 96/2019/RK-60
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s.,
IČO 26068877, 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. 5 ke kolektivní smlouvě Nemocnice České Budějovice, a.s., uzavřené na roky 2016 - 2018,
která byla automaticky prodloužena do 31. 3. 2019, ve znění přílohy č. 1 návrhu č. 109/RK/19,
2. souběžné pracovně právní vztahy členů představenstva a pracovně právní vztahy osob blízkých členům
představenstva obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s., IČO 26068877, ve znění přílohy
č. 2 návrhu č. 109/RK/19.
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K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Souběžné pracovní poměry členů představenstva obchodní
společnosti Nemocnice Písek, a.s., a osob jim blízkých
Usnesení č. 97/2019/RK-60
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s., IČO 26095190,
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. novou kolektivní smlouvu Nemocnice Písek, a.s., na rok 2019, a vnitřní mzdový předpis platný
od 1. 1. 2019, ve znění přílohy č. 1 návrhu č. 110/RK/19,
2. souběžné pracovně právní vztahy členů představenstva a pracovně právní vztahy osob blízkých členům
představenstva obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s., IČO 26095190, ve znění přílohy č. 2 návrhu
č. 110/RK/19.
K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Souběžné pracovní poměry členů představenstva obchodní
společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., a osob jim blízkých
Usnesení č. 98/2019/RK-60
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., IČO 26095181,
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. 1/2019 kolektivní smlouvy Nemocnice Strakonice, a.s., vč. Rozhodnutí představenstva
o navýšení mezd od 1. 1. 2019, ve znění přílohy č. 1 návrhu č. 111/RK/19,
2. souběžné pracovně právní vztahy členů představenstva a pracovně právní vztahy osob blízkých členům
představenstva obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., IČO 26095181, ve znění přílohy č. 2
návrhu č. 111/RK/19.
K bodu: Smlouva č. 139/2019 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na akci „Příprava opatření
na dopravní infrastrukturu pro přepravu nadměrných a těžkých komponent pro nové jaderné zdroje
Elektrárna Temelín - Jihočeský kraj“
Usnesení č. 99/2019/RK-60
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
návrh Smlouvy č. 139/2019 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury na rok 2019 mezi Jihočeským krajem a Státním fondem dopravní infrastruktury dle důvodové
zprávy a přílohy návrhu 196/RK/19;
II. schvaluje
uzavření smlouvy, která upravuje práva a povinnosti mezi poskytovatelem finančních prostředků (Státním
fondem dopravní infrastruktury) a jejich příjemcem (Jihočeským krajem) za účelem zajištění přípravy
opatření na dopravní infrastrukturu pro přepravu nadrozměrných a těžkých komponent nezbytných pro
možnou budoucí výstavbu nových jaderných zdrojů v lokalitě Temelín, právní a věcné vymezení podmínek
pro uvolnění účelově poskytovaných finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury
a výkon kontroly poskytovatele vůči příjemci, ve znění přílohy návrhu č. 196/RK/19;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit předložení schváleného návrhu znění
Smlouvy č. 139/2019 hejtmance kraje k podpisu.
T: 29. 03. 2019
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K bodu: Seznam dokončených zadávacích řízení realizovaných odbory KÚ JčK za 2. pololetí 2018
Usnesení č. 100/2019/RK-60
Rada Jihočeského kraje
bere na vědomí
informaci o dokončených zadávacích řízeních realizovaných odbory KÚ JčK v 2. pololetí 2018.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Most ev.č. 40624-1 Dačice“
Usnesení č. 101/2019/RK-60
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. 139/RK/19 na plnění veřejné
zakázky s názvem „Most ev.č. 40624-1 Dačice“ 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. 40624-1 Dačice“:
název společnosti: Mitrenga-stavby, spol. s r.o.
se sídlem: Křižíkova 1566/19, 61200 Brno - Královo Pole
IČO: 26944022
za cenu nejvýše přípustnou 14 388 295,56 Kč bez DPH, 17 409 837,63 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: OHL ŽS, a.s.
se sídlem: Burešova 938/17, 60200 Brno - Veveří
IČO: 46342796
za cenu nejvýše přípustnou 14 587 392,85 Kč bez DPH, 17 650 745,35 Kč vč. DPH,
2) název společnosti: SWIETELSKY stavební s.r.o.
se sídlem: Pražská tř. 495/58, 37004 České Budějovice
IČO: 48035599
za cenu nejvýše přípustnou 15 445 468,63 Kč bez DPH, 18 689 017,04 Kč vč. DPH,
3. uzavření smlouvy o dílo ve znění dle přílohy č. 2 k návrhu č. 1492/RK/18;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
1. zabezpečit všechny potřebné úkony k zadání veřejné zakázky „Most ev.č. 40624-1 Dačice“,
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Centrum sociálních služeb Empatie – demolice a nová
výstavba bydlení Empatie III a víceúčelové dílny Pražská 88“
Usnesení č. 102/2019/RK-60
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek v elektronické podobě, zprávu o hodnocení nabídek a protokol o posouzení
splnění podmínek účasti v zadávacím řízení uvedené v přílohách č. 1 - 3 k návrhu č. 155/RK/19 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Centrum sociálních služeb Empatie – demolice a nová výstavba bydlení Empatie
III a víceúčelové dílny Pražská 88“ 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 „Centrum sociálních služeb Empatie – demolice a nová
výstavba bydlení Empatie III a víceúčelové dílny Pražská 88“:
název společnosti: Retherm s.r.o.
se sídlem: Pražská tř. 560/95, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice
IČO: 26086344
za cenu nejvýše přípustnou 27 950 349,00 Kč bez DPH, 32 142 902,00 Kč vč. DPH,
2. v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem možnost vyzvat k uzavření smlouvy:
název společnosti: STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.
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se sídlem: Vltavská 1010, 373 41 Hluboká nad Vltavou
IČO: 48201952
za cenu nejvýše přípustnou 30 285 291,00 Kč bez DPH, 34 828 085,00Kč vč. DPH,
3. uzavření smlouvy o dílo ve znění dle přílohy č. 2 k návrhu č. 1490/RK/18;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
1. zabezpečit všechny potřebné úkony k zadání veřejné zakázky „Centrum sociálních služeb Empatie –
demolice a nová výstavba bydlení Empatie III a víceúčelové dílny Pražská 88“,
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.
K bodu: Zadávací řízení - „Provedení úprav a oplocení“ (Domov pro seniory Kaplice)
Usnesení č. 103/2019/RK-60
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídky podle návrhu č. 126/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 „Provedení úprav pozemku a oplocení“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Domovu pro seniory Kaplice, Míru 366, 382 41 Kaplice, IČO 60630213, jakožto
zadavateli, jmenovat komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na výběr dodavatele
akce „Provedení úprav pozemku a oplocení“ v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
2) Mgr. Vladimíra Holczerová, ředitelka DpS Kaplice
Mgr. Zuzana Moštková, ekonomka Dps Kaplice
3) Jaroslava Žižková, zaměstnanec pro účetní, mzdově účetní a personální agendu, DpS Kaplice
Ivana Sládková, zaměstnanec pro účetní, pokladní a administrativní agendu, DpS Kaplice
4) Ing. Jana Holická, vedoucí oddělení, OSOV KÚ
Luděk Petr, DiS, OSOV KÚ
5) Ing. Vladimír Hruška, OVZI KÚ
Ing. Pavel Bürger, OVZI KÚ,
2. Mgr. Vladimíře Holczerové, ředitelce Domova pro seniory, Míru 366, 382 41 Kaplice, IČO 60630213,
zajistit provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.
K bodu: Zadávací řízení - veřejná zakázka „Most ev. č. 143 -012 a nový most na silnici III/14326 – Nové
Homole“
Usnesení č. 104/2019/RK-60
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace, návrhu smlouvy a ustanovení komise podle
návrhu č. 151/RK/19 a jeho příloh č. 1 - 3;
II. schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, k zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Most
ev. č. 143 -012 a nový most na silnici III/14326 – Nové Homole“;
2. uzavření smlouvy „O společnosti“- sdružení zadavatelů mezi Jihočeským krajem a Obcí Homole ve znění
dle přílohy č. 4 k návrhu č. 151/RK/19;
III. jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek v elektronické podobě „Most ev. č. 143 -012 a nový most na silnici III/14326 –
Nové Homole“ pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 3 k návrhu č. 151/RK/19 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Ing. Tereza Nováková, OVZI
Ing. Zdeňka Szczotková, OVZI
2) Mgr. Michal Ludvík, OVZI
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Bc. Štěpán Vondráček, OVZI
3) Ing. Klára Tejmlová, OVZI
Ing. Kateřina Cundová, OVZI;
2. komisi na výběr dodavatele „Most ev. č. 143 -012 a nový most na silnici III/14326 – Nové Homole“
pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 3 k návrhu č. 151/RK/18 v tomto složení:
1) JUDr. Josef Knot, MBA, 1. náměstek hejtmanky
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady JčK
2) Ing. Václav Novotný, SÚS, mostmistr závodu ČB
Petr Brom, SÚS, ředitel závodu ČB
3) Petra Řimnáčová, OVZI
Ing. Tereza Nováková, OVZI
4) Ing. Pavel Bürger, OVZI
Ing. Kateřina Cundová, OVZI
5) Bc. Alena Frdlíková, OVZI
Ing. Zdeňka Szczotková, OVZI
6) Ing. Miroslav Pavlíček, zastupitel obce Homole
Ing. Jan Loukotka, starosta obce Homole
IV. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení zadávacího řízení a předložit
zprávu radě kraje k projednání.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Most ev. č. 13510-3 před obcí u Ovčína“
Usnesení č. 105/2019/RK-60
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. 106/RK/19 na plnění veřejné
zakázky s názvem „Most ev. č. 13510-3 před obcí u Ovčína“ 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
zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Most ev. č. 13510-3 před obcí u Ovčína“ na základě § 127
odst. 2 písmeno d) zákona č. 134/2016 Sb., protože se v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody hodné
zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím
řízení pokračoval;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit všechny potřebné úkony související se
zrušením zadávacího řízení veřejné zakázky „Most ev. č. 13510-3 před obcí u Ovčína“.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Most ev. č. 1354 - 1 přes říčku Smutná za Bechyní“
Usnesení č. 106/2019/RK-60
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek v elektronické podobě, zprávu o hodnocení nabídek a protokol o posouzení
splnění podmínek účasti v zadávacím řízení uvedené v přílohách č. 1 - 3 k návrhu č. 80/RK/19 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Most. ev. č. 1354 – 1 přes říčku Smutná za Bechyní“ 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
zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Most ev. č. 1354 – 1 přes říčku Smutná za Bechyní“
na základě § 127 odst. 2 písmeno d) zákona č. 134/2016 Sb., protože se v průběhu zadávacího řízení
vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po zadavateli
požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit všechny potřebné úkony související se
zrušením zadávacího řízení veřejné zakázky „Most ev. č. 1354 – 1 přes říčku Smutná za Bechyní“.
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K bodu: „Snížení energetické náročnosti Konzervatoře České Budějovice“ – vícepráce a méněpráce –
dodatek smlouvy č. 2
Usnesení č. 107/2019/RK-60
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vícepráce a méněpráce na akci „Snížení energetické náročnosti Konzervatoře České Budějovice“ uvedené
ve změnovém listu č. 10 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 k návrhu č. 144/RK/19 v celkové výši
dodatečných stavebních prací 2 514 077,20 Kč bez DPH a nerealizovaných prací ve výši 2 141 589,11 Kč
bez DPH;
II. schvaluje
1. změnový list č. 10 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 k návrhu č. 144/RK/19,
2. uzavření dodatku č. 2 příslušné smlouvy o dílo uzavřené mezi Konzervatoří, České Budějovice,
Kanovnická 22, IČO 60075902, a zhotovitelem stavby firmou Tangenta, spol. s r. o., Dobrovodská 882/130,
370 06 České Budějovice, IČO 26086310;
III. ukládá
Mgr. Petru Riesovi, řediteli Konzervatoře, České Budějovice, Kanovnická 22, IČO 60075902, uzavřít dodatek
č. 2 smlouvy s dodavatelem podle části II. tohoto usnesení.
K bodu: Předfinancování a kofinancování projektu „Jižní Čechy hostem v Linci - prezentace lidových
řemesel“ z rozpočtu kraje
Usnesení č. 108/2019/RK-60
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádost Jihočeského muzea v Českých Budějovicích o poskytnutí prostředků z rozpočtu kraje v celkové výši
479 700,- Kč na kofinancování a předfinancování projektu „Jižní Čechy hostem v Linci – prezentace lidových
řemesel“ v rámci Fondu malých projektů Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika
2014-2020 dle přílohy č. 1 k návrhu č. 123/RK/19;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. kofinancování projektu „Jižní Čechy hostem v Linci – prezentace lidových řemesel“ Jihočeským krajem ve
výši 15 % z celkových způsobilých výdajů jihočeské části projektu, tj. 2 878,20 EUR (tj. 71 955,- Kč),
s podmínkou přidělení dotace z Fondu malých projektů Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko –
Česká republika 2014-2020, s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 2 k návrhu
č. 123/RK/19,
2. předfinancování projektu „Jižní Čechy hostem v Linci – prezentace lidových řemesel“ Jihočeským krajem
ve výši 85 % z celkových způsobilých výdajů jihočeské části projektu, tj. 16 309,80 EUR (tj. 407 745,- Kč),
s podmínkou přidělení dotace z Fondu malých projektů Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko –
Česká republika 2014-2020, s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 2 k návrhu
č. 123/RK/19;
III. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, členovi rady kraje, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 14. 2. 2019
K bodu: Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního
vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II.“
Usnesení č. 109/2019/RK-60
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. žádost Jitky Leixnerové 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. 143/RK/19,
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2. žádost Lukáše Beneše 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. 143/RK/19;
II. schvaluje
1. 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/4179/2018 uzavřené dne 12. 4. 2018 s Jitkou
Leixnerovou, 377 01 Rodvínov, kterým se mění příjemce dotace v preambuli smlouvy z Jitky Leixnerové,
377 01 Jindřichův Hradec na Jaroslava Hřebíka, 377 01 Rodvínov z důvodu změny vlastnictví předmětné
nemovitosti na základě kupní smlouvy dle přílohy č. 2 k návrhu č. 143/RK/19,
2. Lukáši Benešovi, 373 71 Rudolfov, 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 75 000,00 Kč,
3. 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/5703/2018 ze dne 14. 5. 2018 ve znění dodatku
č. 1 SDO/OEZI/5703/2018/D č. 1 ze dne 16. 11. 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 a snižuje se dotace na maximální výši 75 000,00 Kč, dle přílohy č. 3 k návrhu
č. 143/RK/19;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.
T: 31. 3. 2019
K bodu: Žádost o změnu realizace projektu v rámci dotačního programu Jihočeského kraje
Usnesení č. 110/2019/RK-60
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádost příjemce dotace Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Branišovská 1645/31a, 373 05 České
Budějovice, IČO 60076658, o prodloužení termínu realizace projektu „Rozvoj technického vzdělávání
v Jihočeském kraji v oboru Ochrany vod a Rybářství“, reg. č. 463-03-03/18, v rámci Dotačního programu
Jihočeského kraje Podpora nových oborů na vysokých školách v Jihočeském kraji, 2. výzva pro rok 2018;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit prodloužení termínu realizace projektu „Rozvoj technického vzdělávání
v Jihočeském kraji v oboru Ochrany vod a Rybářství“, reg. č. 463-03-03/18, příjemce dotace Jihočeská
univerzita v Českých Budějovicích, Branišovská 1645/31a, 373 05 České Budějovice, IČO 60076658,
v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora nových oborů na vysokých školách v Jihočeském
kraji, 2. výzva pro rok 2018, a to do 31. 5. 2019 s termínem podání závěrečné zprávy do 14. 6. 2019;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 14. 2. 2019
K bodu: Žádost o změnu realizace projektu v rámci dotačního programu Jihočeského kraje - městys Dolní
Bukovsko
Usnesení č. 111/2019/RK-60
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádost příjemce dotace městyse Dolní Bukovsko, nám. Jiráskovo 67, 373 65 Dolní Bukovsko,
IČO 00244791, o prodloužení termínu realizace projektu „Územně plánovací dokumentace městys Dolní
Bukovsko“, reg. č. 425-01-008/17, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně
plánovací dokumentace obcí jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2017,
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II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit prodloužení termínu realizace projektu „Územně plánovací dokumentace městys
Dolní Bukovsko“, reg. č. 425-01-008/17, příjemce dotace městys Dolní Bukovsko, nám. Jiráskovo 67, 373 65
Dolní Bukovsko, IČO 00244791, 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: Návrh dotace Jihočeského kraje na kofinancování akcí v rámci dotačního programu MZe 129 300
„Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ - 5. část
Usnesení č. 112/2019/RK-60
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádosti o dotace ve výši 6 878 100,00 Kč na kofinancování akcí v rámci dotačního programu Ministerstva
zemědělství České republiky 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů
a kanalizací II“;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. dotaci ve výši 954 800,00 Kč na kofinancování akce „Kanalizace a ČOV v obci Krtov“ pro obec Krtov,
2. dotaci ve výši 240 400,00 Kč na kofinancování akce „Prodloužení vodovodu do části obce Mokrá“ pro
obec Vesce,
3. dotaci ve výši 869 800,00 Kč na kofinancování akce „Vodovod Dvorce“ pro obec Tučapy,
4. dotaci ve výši 313 400,00 Kč na kofinancování akce „Zubčice – kmenová stoka Z1“ pro obec Zubčice,
5. dotaci ve výši 646 800,00 Kč na kofinancování akce „Čejkovice – dostavba kanalizace“ pro obec
Čejkovice,
6. dotaci ve výši 1 741 300,00 Kč na kofinancování akce „Radětice – kanalizace a čištění odpadních vod“
pro obec Radětice,
7. dotaci ve výši 2 111 600,00 Kč na kofinancování akce „Kanalizace a ČOV Branišov“ pro obec Branišov,
8. vzor Smlouvy o poskytnutí dotace Jihočeského kraje na kofinancování akce prováděné v rámci programu
MZe 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit zastupitelstvu kraje návrh dotací a vzor smlouvy
k projednání.
T: 14. 2. 2019
K bodu: Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Středočeského
kraje
Usnesení č. 113/2019/RK-60
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje;
II. schvaluje
1. přijetí dotace Středočeského kraje ve výši 1 000 000,00 Kč z rozpočtu Středočeského kraje na zajištění
realizace projektu „Studie proveditelnosti opatření ke snížení dotace fosforu do vodního díla Orlík“,
2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje
na zajištění realizace projektu „Studie proveditelnosti opatření ke snížení dotace fosforu do vodního díla
Orlík“;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části
II. usnesení.
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K bodu: Plány pořízení investic na rok 2019 a Odpisové plány na rok 2019 příspěvkových organizací v
oblasti kultury
Usnesení č. 114/2019/RK-60
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. plány pořízení investic u 12 příspěvkových organizací zřizovaných Jihočeským krajem v oblasti kultury na
rok 2019 dle přílohy č. 1 návrhu č.75/RK/19,
2. odpisové plány u 12 příspěvkových organizací zřizovaných Jihočeským krajem v oblasti kultury na rok
2019 dle přílohy č. 2 návrhu č.75/RK/19;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, prostřednictvím Mgr. Patrika Červáka, vedoucího
OKPP, schvalovat čerpání položky rezervy na havárie a jiné investiční výdaje ve schváleném plánu pořízení
investic na rok 2019 jednotlivých příspěvkových organizací v odůvodněných případech.
K bodu: Individuální dotace z rozpočtu OKPP
Usnesení č. 115/2019/RK-60
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádost Církve československé husitské, Praha 6, IČO 00445185;
II. schvaluje
poskytnutí individuální dotace z rozpočtu OKPP a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro Církev
československou husitskou, Wuchterlova 523/5, Praha 6, IČO 00445185, ve výši 200 000 Kč dle přílohy
návrhu č. 67/RK/19;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci
II. části usnesení.
K bodu: Individuální dotace z rozpočtu Jihočeského kraje
Usnesení č. 116/2019/RK-60
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
alokaci předpokládaných dotačních vztahů k ostatním jmenovitým subjektům v rozpočtu Jihočeského kraje
na rok 2019 pro odpovědné místo 1153 a žádosti jednotlivých subjektů uvedených v části II. a III. návrhu
č. 121/RK/19 o poskytnutí dotace;
II. schvaluje
1. poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu OKPP a uzavření veřejnoprávních smluv s těmito subjekty:
a) ve výši 200 000,- Kč pro Jihočeské folklorní sdružení z. s., Kovářov 3, 398 55 Kovářov, IČO 26544636,
na projekt „Činnost Jihočeského folklorního sdružení“;
b) ve výši 20 000,- Kč pro VI. župu Boleslava Jablonského sdružených obcí baráčníků v Soběslavi, Petra
Voka 152/I, 392 01 Soběslav, IČO 0443662, na projekt „Spolková činnost VI. župy“,
c) ve výši 20 000,- Kč pro VIII. župu sdružených obcí baráčníků Tomáše ze Štítného Vitoraz, Husova 310,
378 10 Velenice, IČO 00443671, na projekt „Spolková činnost VIII. župy“,
d) ve výši 20 000,- Kč pro IX. župu sdružených obcí baráčníků Kubatova, České Budějovice, IČO 00443689,
na projekt „Spolková činnost IX. župy“,
e) ve výši 20 000,- Kč pro X. župu spisovatele Josefa Holečka se sídlem ve Vodňanech, Havlíčkova 438,
389 01 Vodňany, IČO 00460206, na projekt „Spolková činnost X. župy“;
2. vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve znění přílohy č. 2 návrhu č. 121/RK/19;
III. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
1. poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu OKPP a uzavření veřejnoprávních smluv s těmito subjekty:
a) ve výši 2 300 000,- Kč pro Město Český Krumlov, nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov, nám.
Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov, IČO 00245836, na projekt „Přímá podpora Města Český Krumlov
na regionální rozvoj v souvislosti s registrací v Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO pro rok
2019“,
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b) ve výši 700 000,- Kč pro obec Jankov, Jankov 46, 373 84 Jankov, pošta Dubné, IČO 00245020, na
projekt
Přímá podpora obce Jankov - Holašovice na regionální rozvoj v souvislosti s registrací v Seznamu
světového kulturního dědictví UNESCO pro rok 2019“,
c) ve výši 1 500 000,- Kč pro Jihočeské divadlo, příspěvkovou organizaci, Dr. Stejskala 424/19, 370 47
České Budějovice, IČO 00073482, na projekt „Jihočeské divadlo venkovu“,
d) ve výši 1 500 000,- Kč pro Mezinárodní hudební festival Český Krumlov, z.s., Perlitová 1820/52, 140 00
Praha 4, IČO 60165405, na projekt „28. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov“,
2. vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve znění přílohy č. 3 návrhu č. 121/RK/19;
IV. ukládá
1. JUDr. Milanu Kučerovi, PhD., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k části
II. usnesení;
T: 31. 12. 2019
2. Pavlu Hrochovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh v souladu s částí II. usnesení k projednání
zastupitelstvu kraje.
T: 14. 2. 2018
K bodu: Individuální dotace pro pověřené knihovny regionálními funkcemi v Jihočeském kraji
Usnesení č. 117/2019/RK-60
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. poskytnutí individuálních dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace na Program
podpory zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v roce 2019 s těmito příjemci:
a) ve výši 1 472 000 Kč pro Městskou knihovnu v Českém Krumlově; IČO 00070564, sídlo Horní 155, 381
01 Český Krumlov – Vnitřní Město,
b) ve výši 463 000 Kč pro Knihovnu Matěje Mikšíčka; IČO 60819529, sídlo Pantočkova 89, 380 01 Dačice,
c) ve výši 1 788 000 Kč pro Městskou knihovnu Jindřichův Hradec; IČO 60817054, sídlo U Knihovny 1173/II,
377 01 Jindřichův Hradec,
d) ve výši 472 000 Kč pro Městskou knihovnu v Milevsku; IČO 70926646, sídlo náměstí E. Beneše 1, 399 01
Milevsko,
e) ve výši 1 551 000 Kč pro Městskou knihovnu Písek; IČO 70869197, sídlo Alšovo náměstí 85, 397 01
Písek,
f) ve výši 1 336 000 Kč pro Městskou knihovnu Prachatice; IČO 00583197, sídlo Husova 71, 383 01
Prachatice,
g) ve výši 2 031 000 Kč pro Šmidingerovu knihovnu Strakonice; IČO 70884552, sídlo Zámek 1, 386 01
Strakonice,
h) ve výši 2 712 000 Kč pro Městskou knihovnu Tábor; IČO 70886334, sídlo Jiráskova 1775, 390 01 Tábor,
i) ve výši 357 000 Kč pro Městskou knihovnu Třeboň; IČO 21551464, sídlo Chelčického 2, 379 01 Třeboň,
2. vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve znění přílohy návrhu č. 61/RK/19;
II. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 14. 2. 2019
K bodu: Individuální dotace pro Jihočeské divadlo
Usnesení č. 118/2019/RK-60
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle přílohy návrhu
č. 125/RK/19 s příjemcem Jihočeské divadlo, příspěvková organizace, Dr. Stejskala 424/19, 370 47 České
Budějovice, IČO 00073482, ve výši 12 mil. Kč na vznik a realizaci divadelních představení před Otáčivým
hledištěm v Českém Krumlově v roce 2019;
II. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit návrh k projednání zastupitelstvu kraje.
T: 14. 2. 2019
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K bodu: Zahraniční zápůjčka sbírkových předmětů z Alšovy jihočeské galerie
Usnesení č. 119/2019/RK-60
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
zahraniční zápůjčku vybraných sbírkových předmětů (viz příloha návrhu č. 149/RK/19) ze sbírkového fondu
Alšovy jihočeské galerie na výstavu, která se uskuteční v Międzynarodowem centru kultury Kraków, Galérii
mesta Bratislava a Janus Pannonius Múzeu Pécs. Pojistná cena předmětů je stanovena na 63 510 000 Kč.
Díla mají být součástí výstavního projektu s názvem „Years of Disarray 1908-1928. Avant-gardes in the
Central Europe“;
II. pověřuje
Mgr. Aleše Seiferta, ředitele Alšovy jihočeské galerie, zajištěním realizace této zápůjčky.
K bodu: Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji za školní rok 2017/2018
Usnesení č. 120/2019/RK-60
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji za školní rok 2017/2018;
II. ukládá
Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh na jednání zastupitelstva kraje.
K bodu: Žádost o poskytnutí individuální dotace – Výstavba sociálního zařízení včetně přípojek
v biatlonovém areálu ve Starém Městě pod Landštejnem
Usnesení č. 121/2019/RK-60
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Jihočeského kraje žadatele Klub biatlonu Staré Město pod
Landštejnem, p.s., 378 82 Staré Město pod Landštejnem 18, IČO 60818778, na realizaci projektu „Výstavba
sociálního zařízení, včetně přípojky kanalizace a vodovodu, v biatlonovém areálu ve Starém Městě pod
Landštejnem“ v požadované výši 1 000 000 Kč;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí individuální dotace ve výši 1 000 000 Kč žadateli Klub biatlonu Staré
Město pod Landštejnem, p.s., 378 82 Staré Město pod Landštejnem 18, IČO 60818778, na realizaci projektu
„Výstavba sociálního zařízení, včetně přípojky kanalizace a vodovodu, v biatlonovém areálu ve Starém
Městě pod Landštejnem“ a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve znění přílohy č. 3 návrhu
č. 134/RK/19;
III. ukládá
Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit zastupitelstvu kraje k projednání návrh v souladu
s částí II. usnesení.
T: 14. 2. 2019
K bodu: Žádost o podporu a realizaci projektu plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji III.
Usnesení č. 122/2019/RK-60
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
předložení žádosti o podporu do Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa 2 – Sociální začleňování
a boj s chudobou, investiční priorita 2.2 – Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním
službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu, do aktuálně otevřené Výzvy
č. 03_15_007 a budoucí realizaci projektu Jihočeského kraje „Plánování sociálních služeb v Jihočeském
kraji III.“ s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Zaměstnanost;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
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1. předložení žádosti o podporu do Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa 2 – Sociální
začleňování a boj s chudobou, investiční priorita 2.2 – Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným
a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu, do aktuálně
otevřené Výzvy č. 03_15_007 a budoucí realizaci projektu Jihočeského kraje „Plánování sociálních
služeb v Jihočeském kraji III.“ s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Zaměstnanost,
2. celkové výdaje projektu „Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji III.“ ve výši maximálně
12 647 375,00 Kč, z toho způsobilé výdaje ve výši maximálně 9 647 375,00 Kč a nezpůsobilé výdaje
ve výši maximálně 3 000 000,00 Kč,
3. kofinancování projektu „Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji III.“ Jihočeským krajem ve výši
5 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. maximálně ve výši 482 368,75 Kč, s podmínkou přidělení
dotace z Operačního programu Zaměstnanost s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu
dle přílohy č. 1 návrhu č. 146/RK/19,
4. předfinancování projektu „Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji III.“ Jihočeským krajem ve výši
maximálně 30% ze způsobilých výdajů projektu, tj. maximálně 2 894 212,50 Kč, s podmínkou přidělení
dotace z Operačního programu Zaměstnanost s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu
dle přílohy č. 1 návrhu č. 146/RK/19,
5. financování nezpůsobilých výdajů projektu „Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji III.“
Jihočeským krajem ve výši maximálně 3 000 000,00 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního
programu Zaměstnanost s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu
č. 146/RK/19;
III. ukládá
Mgr. Zdeňkovi Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání
a zajistit potřebné kroky k podání žádosti o podporu a k budoucí realizaci projektu.
T: 14. 2. 2019
K bodu: Poskytnutí dotace Krajské radě seniorů Jihočeského kraje pro rok 2019
Usnesení č. 123/2019/RK-60
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. poskytnutí dotace Krajské radě seniorů Jihočeského kraje, p.s., IČO 02250888, se sídlem Žižkova
tř. 309/12, 370 01 České Budějovice ve výši 140 000,- Kč k zajištění její činnosti na období roku 2019,
2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy k návrhu č. 127/RK/19;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části
I. usnesení.
T: 28. 2. 2019
K bodu: Stanoviska k investičním záměrům v oblasti poskytování sociálních služeb – II. pololetí 2018
Usnesení č. 124/2019/RK-60
Rada Jihočeského kraje
bere na vědomí
přehled stanovisek k investičním záměrům v oblasti poskytování sociálních služeb, které vydal Krajský úřad
Jihočeského kraje, Odbor sociálních věcí, v II. pololetí 2018.
K bodu: Odpisové plány organizací v sociální oblasti na rok 2019
Usnesení č. 125/2019/RK-60
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
odpisové plány 16 příspěvkových organizací v sociální oblasti na rok 2019 dle přílohy č. 1 návrhu 49/RK/19.
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K bodu: Plány pořízení investic a oprav příspěvkových organizací v sociální oblasti na rok 2019
Usnesení č. 126/2019/RK-60
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
plány pořízení investic a oprav příspěvkových organizací v sociální oblasti na rok 2019 dle přílohy
č. 1 návrhu 50/RK/19 v upraveném znění;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, prostřednictvím Mgr. Pavly Doubkové, vedoucí
OSOV, schvalovat čerpání položky rezervy na havárie a jiné investiční výdaje ve schváleném plánu pořízení
investic a oprav na rok 2019 jednotlivých příspěvkových organizací v odůvodněných případech.
K bodu: Změny ve Zřizovacích listinách příspěvkových organizací v sociální oblasti
Usnesení č. 127/2019/RK-60
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. zrušit bod č. 3, usnesení č. 363/2018/ZK-18 ze dne 13. 12. 2018 ve věci „Dodatek č. 14 ke Zřizovací
listině Domova pro seniory Budislav, Budislav 1, 392 01 Soběslav, IČO 75011221“, ve znění uvedeném
v příloze č. 1 návrhu č.152/RK/19,
2. schválit
a) Dodatek č. 48 ke Zřizovací listině Centra sociálních služeb Jindřichův Hradec, Česká 1175/II, 377 01
Jindřichův Hradec, IČO 75011191, ve znění uvedeném v příloze č. 2 návrhu č.152/RK/19,
b) Dodatek č. 11 ke Zřizovací listině Domova pro seniory Chýnov, Zámecká 1, 391 55 Chýnov,
IČO 75011204, ve znění uvedeném v příloze č. 3 návrhu č.152/RK/19;
II. ukládá
Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh k projednání zastupitelstvu kraje.
T: 14. 2. 2019
K bodu: Odměny ředitelů příspěvkových organizací v sociální oblasti
Usnesení č. 128/2019/RK-60
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
udělení odměn za II. pololetí roku 2018 pro ředitele příspěvkových organizací zřizovaných Jihočeským
krajem v sociální oblasti ve výši uvedené v příloze č. 1 návrhu 48/RK/19.
K bodu: Dodatek č. 20 smlouvy č. 010/09/043/00/00 o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní
dopravě s dopravcem České dráhy, a.s.
Usnesení č. 129/2019/RK-60
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. 20 smlouvy č. 010/09/043/00/00 o závazku veřejné služby ve veřejné
drážní osobní dopravě s dopravcem České dráhy, a.s., IČO 70994226, uvedený v příloze návrhu
č. 159/RK/19;
II. ukládá
Bc. Jiřímu Švecovi, členu rady kraje, předložit dodatek smlouvy uvedený v části I. tohoto usnesení
k projednání zastupitelstvu kraje.
T: 14. 2. 2019
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K bodu: Změna usnesení č. 215/2016/ZK-24 - Zajištění veřejné dopravy v Jihočeském kraji po roce 2019
Usnesení č. 130/2019/RK-60
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit změnu usnesení č. 215/2016/ZK-24 ze dne 23. 6. 2016 - příloha č. 4 takto: časový harmonogram
nabídkových řízení, uvedený v příloze č. 1 návrhu č. 160/RK/19,
2. vzít na vědomí usnesení rady kraje č.12/2019/RK-58 ze dne 10. 1. 2019 ve věci uzavření dodatků smluv o
závazku veřejné služby v linkové osobní dopravě se stávajícími dopravci ve smyslu jejich prodloužení do
termínu celostátních změn jízdních řádů s platností 2021/2022, uvedené v příloze č. 2 návrhu č. 160/RK/19;
II. ukládá
Bc. Jiřímu Švecovi, členu rady kraje, předložit návrhy uvedené v části I. usnesení k projednání zastupitelstvu
kraje.
T: 14. 2. 2019
K bodu: Informace o rozpočtových opatřeních v závěru roku 2018
Usnesení č. 131/2019/RK-60
Rada Jihočeského kraje
bere na vědomí
informaci o zařazení nezbytně nutných rozpočtových opatřeních č. 421/R – 443/R v závěru roku 2018.
K bodu: Rozpočtové změny 2/19
Usnesení č. 132/2019/RK-60
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. rozpočtová opatření č. 30/R – 48/R,
2. návrh rozpočtových opatření č. 25/Z – 29/Z;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtová opatření č. 25/Z – 29/Z;
III. ukládá
1. JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení rozpočtových opatření
č. 30/R - 48/R,
2. Mgr. Jaromíru Novákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit rozpočtová opatření č. 25/Z – 29/Z
zastupitelstvu kraje k projednání.
K bodu: Harmonogram projednání Závěrečného účtu Jihočeského kraje za rok 2018
Usnesení č. 133/2019/RK-60
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
harmonogram projednání Závěrečného účtu Jihočeského kraje za rok 2018 podle přílohy návrhu
č. 60/RK/19.
K bodu: Aktualizace směrnice č. SM/116/RK a č. SM/112/RK
Usnesení č. 134/2019/RK-60
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. změnu č. 6 směrnice č. SM/116/RK s názvem „Pracovní postup pro nakládání s majetkem kraje“
s účinností od 01. 02. 2019 dle návrhu znění v příloze č. 1 návrhu č. 131/RK/19,
2. změnu č. 5 směrnice č. SM/112/RK s názvem „Evidence, inventarizace a odpisování majetku
u příspěvkových organizací zřizovaných Jihočeským krajem“ s účinností od 01. 02. 2019 dle návrhu znění
v příloze č. 2 návrhu č. 131/RK/19;
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II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit jejich zveřejnění.
K bodu: Individuální dotace v rámci záštit členů Rady Jihočeského kraje
Usnesení č. 135/2019/RK-60
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
předložení žádostí o poskytnutí individuální dotace jednotlivých žadatelů dle přílohy návrhu č. 161/RK/19;
II. schvaluje
poskytnutí individuální dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle schváleného vzoru:
1. ve výši 10 000,- Kč příjemci: Oblastní spolek Českého červeného kříže České Budějovice, Husova tř.
1837/20, 370 01 České Budějovice, IČO 00425851, na zajištění akce: „Studentské krvebraní 2019“,
2. ve výši 7 000,- Kč příjemci: Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu České Budějovice,
Kněžská 86/11, 370 01 České Budějovice, IČO 00433314, na zajištění akce: „Soutěž - Mladý zahrádkář
2019“,
3. ve výši 4 000,- Kč příjemci: SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Mohuřice, 374 01 Trhové Sviny,
IČO 65048814, na zajištění akce: „Staročeská koleda - Masopust“,
4. ve výši 5 000,- Kč příjemci: Biskupské gymnázium J. N. Neumanna a Církevní základní škola, Jirsíkova
542/5, 370 01 České Budějovice, IČO 00666122, na zajištění akce: „Výměnný pobyt studentů španělské
bilingvní třídy“,
5. ve výši 5 000,- Kč příjemci: TJ Lokomotiva z.s., U Stadionu 195, 378 10 České Velenice, IČO 13502859,
na zajištění akce: „Velikonoční turnaj pro děti ve stolním tenisu“;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části
II. usnesení.
K bodu: Návrh programu zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 14. 2. 2019
Usnesení č. 136/2019/RK-60
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
návrh programu zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 14. 2. 2019.

Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka kraje

……………………
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