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 62. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne 28. 2. 2019
Program:
1. Realizace projektů v OP VVV - individuální projekty
Usnesení 184/2019/RK-62
2. Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
Usnesení neschváleno
3. Postup před zadáním podlimitní veřejné zakázky „Modernizace silnice III/00354 Lidická tř. – Včelná,
2. etapa - část 1, 2, 3“
Usnesení 185/2019/RK-62
4. Výběr dopravce k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících na železnici přímým
zadáním – průběžné hodnocení předběžných tržních konzultací s dopravcem České dráhy a.s.
Usnesení 186/2019/RK-62
5. Žádost Jihočeského kraje do dotačního programu Ministerstva dopravy „Zvýšení ochrany a zabezpečení
významných dopravních uzlů jako možných měkkých cílů - 2019“
Usnesení 187/2019/RK-62
6. Dodatek č. 11 ke Smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě s dopravcem
JHMD, a.s.
Usnesení 188/2019/RK-62
7. Dodatek č. 6 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k
zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy v rámci „Provozního souboru Šumava“ s
dopravcem GW Train Regio a.s.
Usnesení 189/2019/RK-62
8. Prodej nadbytečných zásob obalované drtě a kamenných výrobků u Správy a údržby silnic Jihočeského
kraje
Usnesení 190/2019/RK-62
9. Příspěvek z Fondu rozvoje školství - změna účelu použití
Usnesení 191/2019/RK-62
10. Přijetí dotace ze státního rozpočtu v rámci dotačního programu MŠMT „Podpora mládeže na krajské
úrovni“
Usnesení 192/2019/RK-62
11. Personální záležitosti školství - návrh přiznání odměny a změna platových stupňů
Usnesení 193/2019/RK-62
12. Uzavření dohody o vypořádání závazků ARCHA Borovany, o.p.s.
Usnesení 194/2019/RK-62
13. Rozhodnutí jediného akcionáře - Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův
Hradec, a.s., dle směrnice č. SM/115/ZK
Usnesení 195/2019/RK-62
14. Rozhodnutí jediného akcionáře - Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Prachatice,
a.s., dle směrnice č. SM/115/ZK
Usnesení 196/2019/RK-62
15. Rozhodnutí jediného akcionáře - Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Strakonice,
a.s., dle směrnice č. SM/115/ZK
Usnesení 197/2019/RK-62
16. Rozhodnutí jediného akcionáře - Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s.,
dle směrnice č. SM/115/ZK
Usnesení 198/2019/RK-62
17. Rozhodnutí jediného akcionáře - Souběžné pracovní poměry členů představenstva obchodní společnosti
Nemocnice Tábor, a.s., a osob jim blízkých
Usnesení 199/2019/RK-62
18. Plán pokrytí území Jihočeského kraje výjezdovými základnami zdravotnické záchranné služby - aktualizace
2019
Usnesení 200/2019/RK-62

1
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 370 76, Tel: 386720111, http://www.kraj-jihocesky.cz

19. Dodatek č. 23 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Jihočeského
kraje
Usnesení 201/2019/RK-62
20. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje
Usnesení 202/2019/RK-62
21. Poskytnutí individuálních dotací v gesci odboru Kancelář hejtmanky
Usnesení 203/2019/RK-62
22. Schválení finančního daru Jihočeskou centrálou cestovního ruchu od ČEZ, a.s.
Usnesení 204/2019/RK-62
23. Výroční zpráva Jihočeského kraje o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, za rok 2018
Usnesení 205/2019/RK-62
24. Zrušení usnesení 344/2018/ZK-17 a ve věci realizace projektu „ Okružní křižovatka silnice II/145 s ulicí
1. máje ve Vimperku – Fišerka“ a nové schválení jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje
Usnesení 206/2019/RK-62
25. Rekonstrukce silnice III/1407 a III/1394 Čejetice - vícepráce - dodatek č. 2
Usnesení 207/2019/RK-62
26. „Modernizace letiště České Budějovice, 2. etapa – úsporná varianta, 2. fáze“ – dodatek č. 6
Usnesení 208/2019/RK-62
27. Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Okružní křižovatka silnice II/145 s ulicí 1. máje ve Vimperku Fišerka“
Usnesení 209/2019/RK-62
28. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Přístavba výtahu a únikového schodiště k DM SRŠ a VOŠ VHE
Vodňany“
Usnesení 210/2019/RK-62
29. Rozhodnutí zadavatele – 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)
Usnesení 211/2019/RK-62
30. Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Provedení úprav a oplocení“ (Domov pro seniory Kaplice)
Usnesení 212/2019/RK-62
31. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Most u zámku v Blatné“
Usnesení 213/2019/RK-62
32. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Most ev. č. 1219-1 Varvažov“
Usnesení 214/2019/RK-62
33. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti – objekt polesí Hůrka,
Smrkovice“ (Krajské školní hospodářství, ČB)
Usnesení 215/2019/RK-62
34. Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých
Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy knihovny“
Usnesení 216/2019/RK-62
35. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Kryté parkovací stání zemědělské a lesní techniky“ - (KŠH)
Usnesení 217/2019/RK-62
36. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Modernizace diváckých prostor Divadla Oskara Nedbala Tábor“
Usnesení 218/2019/RK-62
37. Zadávací řízení - „Generální rekonstrukce elektroinstalace v budově A - hlavní budova“ (DD, ZŠ, ŠJ a ŠD
Volyně)
Usnesení 219/2019/RK-62
38. Zadávací řízení – veřejná zakázka „SPŠ Tábor – školní dílny rekonstrukce výdejny“
Usnesení 220/2019/RK-62
39. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Most ev. č. 1555-1 v Lomnici nad Lužnicí“
Usnesení 221/2019/RK-62
40. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Most ev.č. 158 – 002 a 158 – 003 za Kaplicí“
Usnesení 222/2019/RK-62
41. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Most ev. č. 1519-1, inundační most ev. č. 1519-2 Volfířov“
Usnesení 223/2019/RK-62
42. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Most evid. č. 14213-3 v Bohunicích“
Usnesení 224/2019/RK-62
43. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Most evid. č. 12253-4 přes potok za obcí Záboří“
Usnesení 225/2019/RK-62
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44. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Most evid. č. 15529-3 přes Plavnický potok u obce Plav“
Usnesení 226/2019/RK-62
45. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Rekonstrukce silnice III/02218 Katovice“
Usnesení 227/2019/RK-62
46. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Zajištění svahu a rozšíření silnice III/17220 Nová Ves“
Usnesení 228/2019/RK-62
47. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Stavební úpravy Budějovické ulice v Táboře - 2. etapa“
Usnesení 229/2019/RK-62
48. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Přístřešky na mechanizaci v areálu SÚS JčK závodu Písek“
Usnesení 230/2019/RK-62
49. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Bezpečnostní opatření na silnicích II. třídy – 70. výzva – 2. část
projektu“
Usnesení 231/2019/RK-62
50. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Komunikace III/14611 Dobrá Voda“
Usnesení 232/2019/RK-62
51. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Oprava silnice II/603 Veselí nad Lužnicí“
Usnesení 233/2019/RK-62
52. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Silnice II/123 Jistebnice, zřízení zádržného systému a úprava tělesa
silnice“
Usnesení 234/2019/RK-62
53. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Oprava silnice III/14539, část Husovy třídy Č. Budějovice“
Usnesení 235/2019/RK-62
54. Zadávací řízení - veřejná zakázka „Poradce JčK a zpracovatel materiálů potřebných k výběru strategického
partnera letiště České Budějovice, včetně doporučení takového partnera“
Usnesení 236/2019/RK-62
55. „Rekonstrukce opěrné zdi a komunikace II/143 v průtahu Křemže“ – vícepráce, méněpráce – dodatek
smlouvy č. 2
Usnesení 237/2019/RK-62
56. Dodatek č. 3 Smlouvy na dodávku IAM, ESB a souvisejících služeb
Usnesení 238/2019/RK-62
57. Dotační program Jihočeského kraje Podpora mládeže v Jihočeském kraji v rámci koncepce MŠMT,
1. výzva pro rok 2019 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení 239/2019/RK-62
58. Rozpočtové změny 4/19
Usnesení 240/2019/RK-62
59. Nabídka České spořitelny, a.s. na zhodnocení depozit Jihočeského kraje - únor 2019
Usnesení 241/2019/RK-62
60. Nabídka Komerční banky, a.s., na zhodnocení depozit Jihočeského kraje - únor 2019
Usnesení 242/2019/RK-62
61. Dodatek č. 4 (aktualizační) k pojistné smlouvě č. 0010059018
Usnesení 243/2019/RK-62
62. Souhlas s odstraněním stavby ve statku Dobešice
Usnesení 244/2019/RK-62
63. Souhlas vlastníka s návrhem pozemkových úprav v k. ú. Rožmitál na Šumavě
Usnesení 245/2019/RK-62
64. Záměr pronájmu nemovitostí Jihočeskému letišti České Budějovice a.s.
Usnesení 246/2019/RK-62
65. Věcné břemeno pro Jihočeský kraj v k. ú. České Budějovice 3
Usnesení 247/2019/RK-62
66. Individuální dotace v rámci záštit členů Rady Jihočeského kraje
Usnesení 248/2019/RK-62
*****
K bodu: Realizace projektů v OP VVV - individuální projekty
Usnesení č. 184/2019/RK-62
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. předložení projektu „Zatraktivnění výuky pomocí 3D technologie“ (žadatel: VOŠ, SPŠ automobilní
a technická, České Budějovice, Skuherského 1274/3, České Budějovice 4) do výzvy MŠMT Implementace
strategie digitálního vzdělávání II,
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2. předložení projektu „Digitální technologie ve výuce cizích jazyků“ (žadatel: Gymnázium J. V. Jirsíka, Fráni
Šrámka 23, 371 46 České Budějovice) do výzvy MŠMT Implementace strategie digitálního vzdělávání II;
II. pověřuje
JUDr. Josefa Knota, MBA, prvního náměstka hejtmanky, k podpisu přílohy u žádostí uvedených v části
I. tohoto usnesení.
T: 28. 02. 2019
K bodu: Postup před zadáním podlimitní veřejné zakázky „Modernizace silnice III/00354 Lidická tř. – Včelná,
2. etapa - část 1, 2, 3“
Usnesení č. 185/2019/RK-62
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. společný postup při zadávání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce na akci „Modernizace silnice
III/00354 Lidická tř. – Včelná, 2. etapa - část 1, 2, 3“, a to se statutárním městem České Budějovice, v souladu
s §7, odst. 2 zák. č. 134/2016 Sb. v platném znění, tj. formou společného postupu směřujícího k zadání
veřejné zakázky („sdružení zadavatelů“),
2. uzavření Smlouvy o společnosti (sdružení zadavatelů) na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
na akci „Modernizace silnice III/00354 Lidická tř. – Včelná, 2. etapa - část 1, 2, 3“ se statutárním městem
České Budějovice dle §7, odst. 2 zák. č. 134/2016 Sb. v platném znění, uvedenou v příloze návrhu
č. 253/RK/19;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci tohoto usnesení.
T: 15. 3. 2019
K bodu: Výběr dopravce k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících na železnici přímým
zadáním – průběžné hodnocení předběžných tržních konzultací s dopravcem České dráhy a.s.
Usnesení č. 186/2019/RK-62
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
informaci o průběžném hodnocení předběžných tržních konzultací v rámci přímého zadání železniční dopravy
- provozní soubory elektrická trakce, motorová trakce (mimo „Provozního souboru Šumava“) a elektrická
trakce - trať č. 202 (Tábor - Bechyně) se společností České dráhy, a.s.;
II. ukládá
Bc. Jiřímu Švecovi, členu rady kraje, dokončit jednání s dopravcem České dráhy a.s. v rámci přímého zadání
souborů železniční dopravy a předložit radě kraje návrhy Dohody o zajištění kapacity dráhy příp. Smlouvy o
smlouvě budoucí pro uvedené soubory.
T: 27. 3. 2019
K bodu: Žádost Jihočeského kraje do dotačního programu Ministerstva dopravy „Zvýšení ochrany a
zabezpečení významných dopravních uzlů jako možných měkkých cílů - 2019“
Usnesení č. 187/2019/RK-62
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
podání žádosti a realizaci projektu „Jihočeský kraj - Vyhodnocení ohroženosti dopravního uzlu České
Budějovice, železniční stanice“ (žadatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice,
IČO 70890650, v dotačním programu Ministerstva dopravy „Zvýšení ochrany a zabezpečení významných
dopravních uzlů jako možných měkkých cílů - 2019“ s celkovými výdaji ve výši 100 000,- Kč, z toho celkovými
způsobilými výdaji ve výši 100 000,- Kč;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit:
1. podání žádosti do dotačního programu Ministerstva dopravy dle části I. usnesení,
T: 4. 3. 2019
2. realizaci projektu dle části I. usnesení.
T: 31. 12. 2019
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K bodu: Dodatek č. 11 ke Smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě s dopravcem
JHMD, a.s.
Usnesení č. 188/2019/RK-62
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
znění Dodatku č. 11 ke Smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě s dopravcem
JHMD, a.s., IČO 62509870, tak jak je uvedeno v příloze návrhu č. 239/RK/19;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, předložit k podpisu hejtmance kraje Dodatek č. 11 ke
Smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě s dopravcem JHMD, a.s. ve znění podle
části I. návrhu č. 239/RK/19.
T: 15. 3. 2019
K bodu: Dodatek č. 6 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k
zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy v rámci „Provozního souboru Šumava“ s dopravcem
GW Train Regio a.s.
Usnesení č. 189/2019/RK-62
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
dodatek č. 6 Smlouvy č. 010/16/199/03/00 o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní
dopravou k zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy v rámci „Provozního souboru Šumava“
s dopravcem GW Train Regio a.s., IČO 28664116, uvedený v příloze návrhu č. 250/RK/19;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, předložit k podpisu hejtmance kraje dodatek č. 6
Smlouvy č. 010/16/199/03/00 o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k
zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy v rámci „Provozního souboru Šumava“ podle části I.
T: 15. 3. 2019
K bodu: Prodej nadbytečných zásob obalované drtě a kamenných výrobků u Správy a údržby silnic
Jihočeského kraje
Usnesení č. 190/2019/RK-62
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. prodej nadbytečných zásob vyfrézované obalované drtě u Správy a údržby silnic Jihočeského kraje
v celkovém objemu do 200 tun obci Hosín, do 1 000 tun obci Kraselov a do 500 tun obci Kladruby za cenu
50 Kč bez DPH za 1 tunu,
2. prodej nadbytečných zásob kamenných výrobků (žulových kostek) u Správy a údržby silnic Jihočeského
kraje v celkovém objemu do 80 tun městu Vodňany a do 450 tun městu Český Krumlov za cenu 1 000 Kč
bez DPH za 1 tunu;
II. ukládá
Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, zajistit realizaci prodeje nadbytečných
zásob vyfrézované obalované drtě a kamenných výrobků (žulových kostek) u Správy a údržby silnic
Jihočeského kraje za podmínek stanovených v části I. usnesení.
K bodu: Příspěvek z Fondu rozvoje školství - změna účelu použití
Usnesení č. 191/2019/RK-62
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádost Vyšší odborné školy, Střední školy, Centra odborné přípravy, Sezimovo Ústí, IČO 12907731, o změnu
účelu použití příspěvku z Fondu rozvoje školství schváleného jako závazný finanční vztah ke zřizované
organizaci na rok 2019;
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II. souhlasí
se změnou účelu použití příspěvku z Fondu rozvoje školství pro Vyšší odbornou školu, Střední školu, Centrum
odborné přípravy, Sezimovo Ústí, IČO 12907731, ve výši 3 000 000 Kč v souladu s důvodovou zprávou
návrhu č. 243/RK/19.
K bodu: Přijetí dotace ze státního rozpočtu v rámci dotačního programu MŠMT „Podpora mládeže na krajské
úrovni“
Usnesení č. 192/2019/RK-62
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
nabytí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2019 ve výši 1 466 074 Kč poskytnuté v rámci
dotačního programu MŠMT č.j. MSMT-23598/2018-3 „Podpora mládeže na krajské úrovni“ na projekt
Jihočeského kraje s názvem „Podpora mládeže v Jihočeském kraji v rámci Koncepce MŠMT“;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit plnění podmínek Rozhodnutí
č. 007/11KRA/2019 o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2019.
K bodu: Personální záležitosti školství - návrh přiznání odměny a změna platových stupňů
Usnesení č. 193/2019/RK-62
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
1. odměnu k životnímu jubileu řediteli Střední uměleckoprůmyslové školy sv. Anežky České,
Český Krumlov, Tavírna 109, IČO 60084286, v souladu s § 224 odst. 2 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoníku práce v platném znění a čl. 7 odst. 3 směrnice SM/5/RK, změna č. 10 „Zásady hodnocení
a odměňování ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Jihočeským krajem“ dle důvodové zprávy návrhu
č. 227/RK/19;
2. změnu platového stupně a tím i tarifního platu v souladu s § 4 a § 5 nařízení vlády č. 341/2017 Sb.,
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění a § 123 zákona
č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s důvodovou zprávou a dle přílohy
návrhu č. 227/RK/19 s účinností od 1. března 2019:
a) řediteli Středního odborného učiliště, Blatná, U Sladovny 671, IČO 00668079,
b) řediteli Základní umělecké školy, Vimperk, Nerudova 267, IČO 70841080.
K bodu: Uzavření dohody o vypořádání závazků ARCHA Borovany, o.p.s.
Usnesení č. 194/2019/RK-62
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
uzavření Dohody o vypořádání závazků mezi Jihočeským krajem a ARCHOU Borovany, o.p.s.,
IČO 28149629, dle návrhu Dohody o vypořádání závazků v příloze č. 1 návrhu č. 268/RK/19;
II. pověřuje
Mgr. Zdeňka Dvořáka, náměstka hejtmanky, uzavřením Dohody o vypořádání závazků dle části I. tohoto
usnesení.
K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice
Jindřichův Hradec, a.s., dle směrnice č. SM/115/ZK
Usnesení č. 195/2019/RK-62
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.,
IČO 26095157, 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:
rozhoduje
o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., takto:
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Základní kapitál se zvyšuje z částky 1 281 052 000,- Kč, slovy jednamiliardadvěstěosmdesátjednamilionů
padesátdvatisíc korun českých, o částku 13 600 000,- Kč, slovy třináctmilionůšestsettisíc korun českých,
v rámci projektu „Modernizace Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.“, dle Čl. 6 bodu 9 Směrnice pro přípravu a
realizaci evropských projektů SM/115/ZK, na částku 1 294 652 000,- Kč, slovy jednamiliardadvěstě
devadesátčtyřimilionůšestsetpadesátdvatisíc korun českých, a to ve smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb.,
zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších
předpisů, upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu.
Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.
Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisován bude 1 ks (jeden kus) akcie o jmenovité
hodnotě 10 000 000,- Kč, slovy desetmilionů korun českých, označený číslem 1106, 3 ks (tři kusy) akcií
o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označené čísly 1107 až
1109, 6 ks (šest kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,- Kč, slovy jednostotisíc korun českých,
označených čísly 1110 až 1115 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné
podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné - převod akcií je podmíněn souhlasem valné
hromady. Emisní ážio nevznikne.
Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou
upsány před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do
dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního
kapitálu a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií je Jindřichův
Hradec, Jindřichův Hradec III, U Nemocnice 380, PSČ 377 01.
Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., uděluje
souhlas, aby emisní kurs 10 ks (desíti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen
peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs
akcií na účet č. 9000042738/7940, vedený u Waldviertler Sparkasse Bank AG, přičemž splaceno bude
13 600 000,- Kč, slovy třináctmilionůšestsettisíc korun českých, a to nejpozději do dvou měsíců ode dne
rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs nových
akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem
jediného akcionáře.
K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice
Prachatice, a.s., dle směrnice č. SM/115/ZK
Usnesení č. 196/2019/RK-62
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:
rozhoduje
o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s., takto:
Základní kapitál se zvyšuje z částky 389 640 500,- Kč, slovy třistaosmdesátdevětmilionůšestsetčtyřicet
tisícpětset korun českých, o částku 4 800 000,- Kč, slovy čtyřimilionyosmsettisíc korun českých, v rámci
projektu „Modernizace přístrojů a zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici Prachatice, a.s.“, dle Čl. 6 bodu 9
Směrnice pro přípravu a realizaci evropských projektů SM/115/ZK, na částku 394 440 500,- Kč,
slovy třistadevadesátčtyřimilionůčtyřistačtyřicettisícpětset korun českých, a to ve smyslu ust. § 474 zákona
č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění
pozdějších předpisů, upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu.
Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.
Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisovány budou 4 ks (čtyři kusy) akcií o jmenovité
hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označené čísly 1427 až 1430 a 8 ks
(osm kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,- Kč, slovy jednostotisíc korun českých,
označených čísly 1431 až 1438 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné
podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné - převod akcií je podmíněn souhlasem valné
hromady. Emisní ážio nevznikne.
Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou
upsány před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do
dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního
kapitálu a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií jsou Prachatice,
Prachatice II, Nebahovská 1015, PSČ 383 01.
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Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. uděluje souhlas, aby
emisní kurs 12 ks (dvanácti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým
vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet
č. 185271359/0600, vedený u MONETA Money Bank, a.s., přičemž splaceny budou 4 800 000,- Kč, slovy
čtyřimilionyosmsettisíc korun českých, a to nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité
hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře.
K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice
Strakonice, a.s., dle směrnice č. SM/115/ZK
Usnesení č. 197/2019/RK-62
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:
rozhoduje
o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., takto:
Základní kapitál se zvyšuje z částky 653 161 715,33 Kč slovy šestsetpadesáttřimilionůjednostošedesát
jednatisícsedmsetpatnáct korun českých třicettři haléřů, o částku 14 400 000,- Kč, slovy čtrnáct milionů
čtyřistatisíc korun českých, v rámci projektu „Modernizace zdravotnické techniky Nemocnice Strakonice, a.s.“,
dle Čl. 6 bodu 9 Směrnice pro přípravu a realizaci evropských projektů SM/115/ZK, na částku
667 561 715,33 Kč, slovy šestsetšedesátsedmmilionůpětsetšedesátjednatisícsedmsetpatnáct korun českých
třicettři haléřů, a to ve smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a
družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, upsáním nových akcií až do
částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu.
Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.
Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisován bude 1 ks (jeden kus) akcie o jmenovité
hodnotě 10 000 000,- Kč, slovy desetmilionů korun českých, označený číslem 599, 4 ks (čtyři kusy) akcií
o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označené čísly 600 až 603
a 4 ks (čtyři kusy) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,- Kč, slovy jednostotisíc korun českých,
označené čísly 604 až 607 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné podobě,
veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné - převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady.
Emisní ážio nevznikne.
Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou
upsány před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do
dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního
kapitálu a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií jsou Strakonice,
Strakonice I, Radomyšlská 336, PSČ 386 01.
Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., uděluje souhlas, aby
emisní kurs 9 ks (devíti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým
vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet
č. 228689932/0300, vedený u Československé obchodní banky, a. s., přičemž splaceno bude 14 400 000,Kč, slovy čtrnáctmilionůčtyřistatisíc korun českých, a to před podáním návrhu na zápis nové výše základního
kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité
hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře.
K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Tábor,
a.s., dle směrnice č. SM/115/ZK
Usnesení č. 198/2019/RK-62
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s., IČO 26095203,
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:
rozhoduje
o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s., takto:
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Základní kapitál se zvyšuje z částky 593 754 000,- Kč, slovy pětsetdevadesáttřimilionůsedmsetpadesát
čtyřitisíc korun českých, o částku 9 500 000,- Kč, slovy devětmilionůpětsettisíc korun českých, v rámci
projektu „Vybavení návazné péče Nemocnice Tábor, a.s.“, dle Čl. 6 bodu 9 Směrnice pro přípravu a realizaci
evropských projektů SM/115/ZK, na částku 603 254 000,-Kč, slovy šest set tři milionů dvěstěpadesátčtyřitisíc
korun českých, a to ve smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, upsáním
nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu.
Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.
Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisováno bude 9 ks (devět kusů) akcií o jmenovité
hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označených čísly 680 až 688 a 5 ks
(pět kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,- Kč, slovy jednostotisíc korun českých, označené
čísly 689 a 693 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně
neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné - převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní
ážio nevznikne.
Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou
upsány před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do
dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního
kapitálu a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií je Tábor, Kpt.
Jaroše 2000/10, PSČ 390 03.
Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s., uděluje souhlas,
aby emisní kurs 14 ks (čtrnácti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen
peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs
akcií na účet č. 220707702/0300, vedený u Československé obchodní banky, a. s., přičemž splaceno bude
9 500 000,- Kč, slovy devětmilionůpětsettisíc korun českých, a to před podáním návrhu na zápis nové výše
základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného
akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs nových akcií je roven jejich
jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře.
K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Souběžné pracovní poměry členů představenstva obchodní
společnosti Nemocnice Tábor, a.s., a osob jim blízkých
Usnesení č. 199/2019/RK-62
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s., IČO 26095203,
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. Kolektivní smlouvu Nemocnice Tábor, a.s., na období 1. 2. 2019 – 31. 1. 2020, ve znění přílohy č. 1 návrhu
č. 223/RK/19,
2. souběžné pracovně právní vztahy členů představenstva a pracovně právní vztahy osob blízkých členům
představenstva obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s., IČO 26095203, ve znění přílohy č. 2 návrhu
č. 223/RK/19.
K bodu: Plán pokrytí území Jihočeského kraje výjezdovými základnami zdravotnické záchranné služby aktualizace 2019
Usnesení č. 200/2019/RK-62
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
Plán pokrytí území Jihočeského kraje výjezdovými základnami zdravotnické záchranné služby – aktualizace
2019 dle přílohy č. 1 návrhu č. 130/RK/19;
II. pověřuje
jako orgán kraje vykonávající funkci zřizovatele Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje podle § 59
odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů MUDr. Marka
Slabého, ředitele Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, k jednání se zástupci územních
samosprávných celků o řešení dostupnosti zdravotnické záchranné služby v lokalitách s hraniční či
nedostatečnou dojezdovou dobou;
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III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zveřejnit schválený Plán pokrytí území Jihočeského
kraje výjezdovými základnami zdravotnické záchranné služby – aktualizace 2019
1. na úřední desce krajského úřadu po dobu 15 dnů,
2. na internetových stránkách Jihočeského kraje.
T: 5. 3. 2019
K bodu: Dodatek č. 23 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba
Jihočeského kraje
Usnesení č. 201/2019/RK-62
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. 23 zřizovací listiny příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná
služba Jihočeského kraje, IČO 48199931, ve znění uvedeném v příloze návrhu č. 215/RK/19;
II. ukládá
Mgr. Ivaně Stráské, hejtmance kraje, předložit návrh usnesení zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 11. 4. 2019
K bodu: Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje
Usnesení č. 202/2019/RK-62
Rada Jihočeského kraje
bere na vědomí
zprávu o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Jihočeského kraje k 18. 2. 2019.
K bodu: Poskytnutí individuálních dotací v gesci odboru Kancelář hejtmanky
Usnesení č. 203/2019/RK-62
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
alokace předpokládaných dotačních vztahů k ostatním jmenovitým subjektům v rozpočtu Jihočeského kraje na
rok 2019 pro odpovědné místo Kancelář hejtmanky a Samospráva a žádosti jednotlivých subjektů uvedených
v části II. a III. usnesení o poskytnutí dotace;
II. schvaluje
1. poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávní smlouvy s těmito subjekty:
a) Adra, o.p.s., IČO 61388122, ve výši 40 000 Kč,
b) Diakonie ČCE - Středisko humanitární a rozvojové spolupráce, IČO 73635383, ve výši 40 000 Kč,
c) Diecézní charita České Budějovice, IČO 45018316, ve výši 40 000 Kč,
d) Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy a Linka důvěry ČB, o.p.s., IČO 25193660, ve výši 40 000 Kč,
e) Horská služba ČR, o.p.s., oblast Šumava, IČO 27467759, ve výši 110 000 Kč,
f) Jihočeská záchranná brigáda kynologů, IČO 62534360, ve výši 140 000 Kč,
g) Oblastní spolek ČČK České Budějovice, IČO 00425851, ve výši 64 000 Kč,
h) Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, IČO 70882835, ve výši 100 000 Kč,
i) Jihočeský Hasičský sportovní klub, z.s., IČO 70850739, ve výši 70 000 Kč,
j) Vodní záchranná služba ČČK České Budějovice, pobočný spolek, IČO 65050002, ve výši 130 000 Kč,
k) Vodní záchranná služba ČČK Soběslav, pobočný spolek, IČO 60061014, ve výši 40 000 Kč,
l) Vodní záchranná služba ČČK Praha 15, pobočný spolek, IČO 65996739, ve výši 50 000 Kč,
m) Záchranná služba Asociace samaritánů České republiky Praha – západ, z.s., IČO 48134821, ve výši
50 000 Kč,
n) SH ČMS – Krajské sdružení hasičů Jihočeského kraje, IČO 71176110, ve výši 200 000 Kč,
2. vzorovou smlouvu o poskytnutí dotací radou kraje (bez zveřejnění v registru smluv), dle přílohy č. 1 návrhu
č. RK/128/19,
3. vzorovou smlouvu o poskytnutí dotací radou kraje (se zveřejněním v registru smluv), dle přílohy č. 2 návrhu
č. RK/128/19;
III. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
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1. poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy s těmito subjekty:
a) Oblastní spolek ČČK České Budějovice, IČO 00425851, ve výši 315 000 Kč,
b) Vodní záchranná služba ČČK Český Krumlov, pobočný spolek, IČO 60630256, ve výši 265 000 Kč,
2. vzorovou smlouvu o poskytnutí dotací zastupitelstvem kraje;
IV. ukládá
1. JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit úkony potřebné k realizaci části
II. usnesení,
2. Mgr. Ivaně Stráské, hejtmance kraje, předložit návrhy dotací uvedené v části III. usnesení zastupitelstvu
kraje k projednání.
T: 11. 4. 2019
K bodu: Schválení finančního daru pro Jihočeskou centrálu cestovního ruchu od ČEZ, a.s.
Usnesení č. 204/2019/RK-62
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
přijetí finančního daru Jihočeskou centrálou cestovního ruchu, příspěvkové organizace Jihočeského kraje,
IČO 72053127, od společnosti ČEZ, a.s., IČO 45274649, za účelem realizace prezentace Jihočeského kraji
v Linzi 16. – 18. 5. 2019 ve výši 500 000,- Kč.
K bodu: Výroční zpráva Jihočeského kraje o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2018
Usnesení č. 205/2019/RK-62
Rada Jihočeského kraje
bere na vědomí
Výroční zprávu Jihočeského kraje o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, za rok 2018.
K bodu: Zrušení usnesení 344/2018/ZK-17 a ve věci realizace projektu „ Okružní křižovatka silnice II/145 s
ulicí 1. máje ve Vimperku – Fišerka“ a nové schválení jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje
Usnesení č. 206/2019/RK-62
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. zrušit
usnesení č. 344/2018/ZK-17 ze dne 16. 11. 2018;
2. schválit
a) nové financování projektu Jihočeského kraje s názvem „Okružní křižovatka silnice II/145 s ulicí 1. máje ve
Vimperku - Fišerka“, s celkovými výdaji ve výši 22 966 023,32 Kč vč. DPH, z toho způsobilými výdaji ve výši
10 534 372,99 Kč vč. DPH,
b) kofinancování projektu ve výši 10 % ze způsobilých výdajů projektu, tj. 1 053 437,30 Kč vč. DPH,
s podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1
návrhu č. 240/RK/19,
c) předfinancování projektu ve výši 90 % ze způsobilých výdajů projektu, tj. 9 480 935,69 Kč vč. DPH
s podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1
návrhu č. 240/RK/198,
d) financování nezpůsobilých výdajů projektu ve výši 12 431 650,33 Kč vč. DPH s čerpáním na základě
Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 240/RK/19;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.
T: 31. 12. 2019
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K bodu: Rekonstrukce silnice III/1407 a III/1394 Čejetice - vícepráce - dodatek č. 2
Usnesení č. 207/2019/RK-62
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vícepráce na akci „Rekonstrukce silnice III/1407 a III/1394 Čejetice“ uvedené ve změnovém listu č. 3 včetně
návrhu dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo dle důvodové zprávy a příloh návrhu č. 272/RK/19;
II. schvaluje
1. Změnový list č. 3 dle důvodové zprávy a její přílohy č. 1 návrhu č. 272/RK/19,
2. uzavření dodatku č. 2 příslušné smlouvy uzavřené mezi Jihočeským krajem a zhotovitelem stavby firmou
EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 10, IČO 45274924, ve znění podle přílohy č.
2 návrhu 272/RK/19;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č. 2 smlouvy s firmou
EUROVIA CS, a.s., dle bodu II. tohoto usnesení hejtmance kraje k podpisu.
T: do 8. 3. 2019
K bodu: „Modernizace letiště České Budějovice, 2. etapa – úsporná varianta, 2. fáze“ – dodatek č. 6
Usnesení č. 208/2019/RK-62
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. vícepráce a méněpráce dle důvodové zprávy na akci „Modernizace letiště České Budějovice, 2. etapa –
úsporná varianta, 2. fáze“ a změnový list č. 6 ve znění dle přílohy č. 1 návrhu č. 274/RK/19,
2. návrh dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo s firmou HOCHTIEF CZ a.s., IČO 466 78468;
II. schvaluje
1. vícepráce a méněpráce dle změnového listu č. 6, po započtení vícepráce ve výši 1 239 054,99 Kč bez
DPH,
2. uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo mezi JK a firmou HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217,
150 00 Praha 5, IČO 46678468, ve znění přílohy č. 2 návrhu č. 274/RK/19;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci tohoto usnesení.
T: 1. 3. 2019
K bodu: Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Okružní křižovatka silnice II/145 s ulicí 1. máje ve
Vimperku - Fišerka“
Usnesení č. 209/2019/RK-62
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. 216/RK/19 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Okružní křižovatka silnice II/145 s ulicí 1. máje ve Vimperku - Fišerka“ 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 „Okružní křižovatka silnice II/145 s ulicí 1. máje ve Vimperku Fišerka“:
název společnosti: STRABAG a.s.
se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha
IČO: 60838744
za nejvýše přípustnou cenu celkem za provedení díla ve výši 21 587 293,90 Kč bez DPH, tj. 26 120 625,62 Kč
vč. DPH, a za nejvýše přípustnou cenu pro uzavření smlouvy mezi Jihočeským krajem
a dodavatelem ve výši 15 726 657,30 Kč bez DPH, tj. 19 029 255,32 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: SWIETELSKY stavební s.r.o.
se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
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IČO: 48035599
za nejvýše přípustnou cenu celkem za provedení díla ve výši 22 115 670,15 Kč bez DPH, tj. 26 759 960,88 Kč
vč. DPH, a za nejvýše přípustnou cenu pro uzavření smlouvy mezi Jihočeským krajem a dodavatelem ve výši
16 461 374,64 Kč bez DPH, tj. 19 918 263,31 Kč vč. DPH,
2) název společnosti: ZNAKON, a.s.
se sídlem: č. p. 44, 386 01 Sousedovice
IČO: 26018055
za nejvýše přípustnou cenu celkem za provedení díla ve výši 22 960 722,29 Kč bez DPH, tj. 27 782 473,99 Kč
vč. DPH, a za nejvýše přípustnou cenu pro uzavření smlouvy mezi Jihočeským krajem a dodavatelem ve výši
17 171 486,72 Kč bez DPH, tj. 20 777 498,94 Kč vč. DPH,
3. uzavření smlouvy o dílo ve znění dle přílohy č. 2 k návrhu č. 1609/RK/18;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
1. zabezpečit všechny potřebné úkony k zadání veřejné zakázky „Okružní křižovatka silnice II/145 s ulicí
1. máje ve Vimperku - Fišerka“,
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Přístavba výtahu a únikového schodiště k DM SRŠ a VOŠ
VHE Vodňany“
Usnesení č. 210/2019/RK-62
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání obálek s nabídkami a záznam o posouzení hodnocení nabídek uvedené v přílohách č. 1 2 k návrhu č. 232/RK/19 na plnění veřejné zakázky s názvem „Přístavba výtahu a únikového schodiště k DM
SRŠ a VOŠ VHE Vodňany“ 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 „Přístavba výtahu a únikového schodiště k DM SRŠ a VOŠ
VHE Vodňany“:
název společnosti: ROBRO s.r.o.
se sídlem: Jana Mukařovského 2663, 397 01 Písek
IČO: 26099837
za cenu nejvýše přípustnou 3 643 320,00 Kč bez DPH
4 408 417,00 Kč s DPH,
2. v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem možnost vyzvat k uzavření smlouvy další účastníky
zadávacího řízení v tomto pořadí:
1. název společnosti: JINDŘICH PARUS, voda-plyn-topení spol. s r.o.
se sídlem: Ostrov 38, 383 01 Prachatice
IČO: 48035599
za cenu nejvýše přípustnou 3 661 126,00 Kč bez DPH
4 429 963,00 Kč s DPH;
III. ukládá
Ing. Karlu Dubskému, řediteli Střední rybářské školy a Vyšší odborné školy vodního hospodářství a ekologie,
Vodňany, Zátiší 480, IČO 60650770:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. vykonávat funkci stavebníka na „Přístavba výtahu a únikového schodiště k DM SRŠ a VOŠ VHE Vodňany“.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – 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)
Usnesení č. 211/2019/RK-62
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání obálek s nabídkami a záznam o posouzení hodnocení nabídek uvedené v přílohách č. 1 2 k návrhu č. 236/RK/19 na plnění veřejné zakázky s názvem „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“ konané v režimu veřejné zakázky malého
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rozsahu za podmínek dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů;
II. schvaluje
1. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Rekonstrukce 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“:
název společnosti: GASTOP JH, s.r.o.
se sídlem: Na Kopečku 3, Radouňka, 377 01 Jindřichův Hradec
IČO: 26083175
za cenu nejvýše přípustnou 3 471 707,39 Kč bez DPH, 4 200 766,12 Kč s DPH,
2. v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem možnost vyzvat k uzavření smlouvy další účastníky
zadávacího řízení v tomto pořadí:
1. název společnosti: Jemnická stavba a.s.
se sídlem: U Černého mostu 773, 675 31 Jemnice
IČO: 25569554
za cenu nejvýše přípustnou 4 167 663,55 Kč bez DPH, 5 042 873,50 Kč s DPH,
2. název společnosti: TEMPOTERM, spol. s r.o.
se sídlem: Hudečkova 1097/12, 140 00 Praha 4
IČO: 42726841
za cenu nejvýše přípustnou 4 649 971,58 Kč bez DPH, 5 626 465,61Kč s DPH;
III. ukládá
Mgr. Karlu Chalupovi, řediteli Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Jindřichův Hradec,
IČO 60816899:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. vykonávat funkci stavebníka na „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“.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Provedení úprav a oplocení“ (Domov pro seniory Kaplice)
Usnesení č. 212/2019/RK-62
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. 273/RK/19 na plnění veřejné zakázky s názvem „Provedení úprav a oplocení“ konané
v režimu veřejné zakázky malého rozsahu za podmínek dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Provedení úprav a oplocení“:
název společnosti: Jihočeská stavební spol. s r.o.
se sídlem: Rudolfovská 202/88, 370 01 České Budějovice
IČO: 28066839
za cenu nejvýše přípustnou 2 587 360,12 Kč bez DPH, 3 130 705,75 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Mgr. Vladimíře Holczerové, ředitelce Domova pro seniory, Míru 366, 382 41 Kaplice, IČO 60630213:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. vykonávat funkci stavebníka na „Provedení úprav a oplocení“.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Most u zámku v Blatné“
Usnesení č. 213/2019/RK-62
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevření, posouzení a hodnocení nabídek uvedený v příloze č. 1 k návrhu č. 247/RK/19 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Most u zámku v Blatné“, konané v režimu veřejné zakázky malého rozsahu,
za podmínek dle § 31 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 u zámku v Blatné“:
název společnosti: SaM silnice a mosty a.s.
se sídlem:
Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa
IČO:
25018094
za cenu nejvýše přípustnou 1 922 028,00 Kč bez DPH, 2 325 653,88 Kč vč. DPH,
2. v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem možnost vyzvat k uzavření smlouvy dalšího
účastníka zadávacího řízení:
a) název společnosti:SWIETELSKY stavební s.r.o.
se sídlem:
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO:
48035599
za cenu nejvýše přípustnou 1 982 306,97 Kč bez DPH, 2 398 591,43 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. vykonávat funkci stavebníka na akci „Most u zámku v Blatné“.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Most ev. č. 1219-1 Varvažov“
Usnesení č. 214/2019/RK-62
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. 267/RK/19 na plnění veřejné zakázky s názvem „Most ev. č. 1219-1 Varvažov“,
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. 1219-1 Varvažov“:
název společnosti:
SWIETELSKY stavební, s. r. o.
se sídlem:
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO:
48035599
za cenu nejvýše přípustnou 6 938 060,52 Kč bez DPH, 8 395 053,23 Kč vč. DPH,
2. v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem možnost vyzvat k uzavření smlouvy další účastníky
zadávacího řízení v tomto pořadí:
a. název společnosti:
SaM silnice a mosty, a. s.
se sídlem:
Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa
IČO:
25018094
za cenu nejvýše přípustnou 7 557 319,96 Kč bez DPH, 9 144 357,15 Kč vč. DPH,
b. název společnosti:
Starmosty, s. r. o.
se sídlem:
Na Čihadle 958/57, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO:
07122764
za cenu nejvýše přípustnou 7 990 228,66 Kč bez DPH, 9 668 176,70 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 „Most ev. č. 1219-1 Varvažov“.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti – objekt polesí Hůrka,
Smrkovice“ (Krajské školní hospodářství, ČB)
Usnesení č. 215/2019/RK-62
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek v elektronické podobě, zprávy o hodnocení nabídek a protokol o posouzení
splnění podmínek účasti v zadávacím řízení uvedené v přílohách č. 1 - 4 k návrhu č. 270/RK/19 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Snížení energetické náročnosti – objekt polesí Hůrka, Smrkovice“ 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
zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Snížení energetické náročnosti – objekt polesí Hůrka,
Smrkovice“ na základě § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., protože v průběhu zadávacího řízení
se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických (nabídková cena ekonomicky
nejvýhodnější nabídky výrazně překročila předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, a tudíž nabídka není pro
zadavatele ekonomicky přijatelná), pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení
pokračoval;
III. ukládá
Bc. Petru Stehlíkovi, řediteli Krajského školního hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2,
IČO 71294775, zajistit všechny potřebné úkony související se zrušením zadávacího řízení veřejné zakázky
„Snížení energetické náročnosti – objekt polesí Hůrka, Smrkovice“.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých
Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy knihovny“
Usnesení č. 216/2019/RK-62
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek v elektronické podobě a zprávu o hodnocení nabídek uvedené v přílohách č. 1
a 2 k návrhu č. 290/RK/19 na plnění veřejné zakázky s názvem „Přístavba budovy Jihočeské vědecké
knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy knihovny“ 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
výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých
Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy knihovny“:
název společnosti: OHL ŽS, a.s.
se sídlem: Burešova 938/17, 60200 Brno - Veveří
IČO: 46342796
za cenu nejvýše přípustnou 117 387 122,00 Kč bez DPH, 142 038 417,62 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Mgr. Ivo Karešovi, řediteli Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích IČO 00073504:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. vykonávat funkci stavebníka na „Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a
stavební úpravy stávající budovy knihovny“.
K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Kryté parkovací stání zemědělské a lesní techniky“ - (KŠH)
Usnesení č. 217/2019/RK-62
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídek a základních údajů zadávací dokumentace, návrhu smlouvy a ustanovení
komise podle návrhu č. 259/RK/19 a jeho příloh č. 1 – 3 v upraveném znění;
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 „Kryté parkovací stání zemědělské a lesní techniky“,
III. jmenuje
komisi na výběr dodavatele „Kryté parkovací stání zemědělské a lesní techniky“ pověřenou všemi úkony
uvedenými v příloze č. 3 k návrhu č. 259/RK/19 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Pavel Hroch, náměstek hejtmanky
Mgr. Jaromír Novák, náměstek hejtmanky
2) Bc. Petr Stehlík, ředitel KŠH
Ing. Lukáš Kadlec, KŠH
3) Ing. Milan Vlášek, vedoucí oddělení, OZZL KÚ
Ing. Šárka Máchová, OZZL KÚ
4) Ing. Jana Sládková, OZZL KÚ
16
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 370 76, Tel: 386720111, http://www.kraj-jihocesky.cz

RNDr. Kamil Zimmermann, Ph.D., OZZL KÚ
5) Ing. Klára Tejmlová, OVZI KÚ
Irena Štěpánková, OVZI KÚ;
IV. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení zadávacího řízení a předložit zprávu
radě kraje k projednání.
K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Modernizace diváckých prostor Divadla Oskara Nedbala Tábor“
Usnesení č. 218/2019/RK-62
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu č. 213/RK/19
a jeho příloh č. 1 – 2;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební
práce „Modernizace diváckých prostor Divadla Oskara Nedbala Tábor“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Divadlu Oskara Nedbala Tábor, IČO 65942434, jakožto zadavateli, jmenovat komisi na
výběr dodavatele „Modernizace diváckých prostor Divadla Oskara Nedbala Tábor“ pověřenou všemi úkony
uvedenými v příloze č. 2 k návrhu č. 213/RK/19 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Pavel Hroch, náměstek hejtmanky
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
2) Mgr. Linda Rybáková, ředitelka divadla
Ing. Jana Hrušková, pracovnice divadla
3) Ing. arch. Martin Kraus, projektant
David Juráň, pracovník divadla
4) Mgr. Patrik Červák, OKPP
Mgr. František Chrastina, OKPP
5) Ing. Vladimír Hruška, OVZI
Ing. Petr Hrstka, OVZI,
2. Mgr. Lindě Rybákové, ředitelce Divadla Oskara Nedbala Tábor, IČO 6594243, zajistit provedení zadávacího
řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.
K bodu: Zadávací řízení - „Generální rekonstrukce elektroinstalace v budově A - hlavní budova“ (DD, ZŠ, ŠJ a
ŠD Volyně)
Usnesení č. 219/2019/RK-62
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídky podle návrhu č. 214/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 „Generální rekonstrukce elektroinstalace
v budově A – hlavní budova“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Dětskému domovu, Základní škole, Školní jídelně a Školní družině ve Volyni, Školní 319,
387 01 Volyně, IČO 60650737, jakožto zadavateli, jmenovat komisi pro otevírání obálek a posouzení a
hodnocení nabídek na výběr dodavatele akce „Generální rekonstrukce elektroinstalace v budově A – hlavní
budova“ v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
2) Mgr. Anežka Hosnedlová, ředitelka DD, ZŠ, ŠJ a ŠD Volyně
Ignác Račák, školník, domovník DD, ZŠ, ŠJ a ŠD Volyně
3) PhDr. & Mgr. Jiří Pán, statutární zástupce ředitelky DD, ZŠ, ŠJ a ŠD Volyně
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Jiří Jedlička, vedoucí stravování DD, ZŠ, ŠJ a ŠD Volyně
4) Ing. Vladimír Filip, OŠMT KÚ
PaedDr. Jiří Moravec, vedoucí oddělení školství, OŠMT KÚ
5) Ing. Vladimír Hruška, OVZI KÚ
Ing. Pavel Bürger, OVZI KÚ,
2. Mgr. Anežce Hosnedlové, ředitelce Dětského domova, Základní školy, Školní jídelny a Školní družiny
Volyně, Školní 319, 387 01 Volyně, IČO 60650737, zajistit provedení zadávacího řízení a předložit zprávu
radě kraje k projednání.
K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „SPŠ Tábor – školní dílny rekonstrukce výdejny“
Usnesení č. 220/2019/RK-62
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídky podle návrhu č. 224/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 „SPŠ Tábor – školní dílny
rekonstrukce výdejny“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Střední průmyslové škole strojní a stavební, Tábor, IČO 60061863, jakožto zadavateli,
jmenovat komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na výběr dodavatele „SPŠ Tábor –
školní dílny rekonstrukce výdejny“ v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
2) Ing. Marcel Gause, ředitel SPŠ Tábor
Eva Petrová, vedoucí ekonomického oddělení, SPŠ Tábor
3) Ing. Tomáš Vančura, učitel, SPŠ Tábor
Ing. Pavel Štamberk, vedoucí dílen, SPŠ Tábor
4) Ing. Vladimír Filip, OŠMT KÚ
PaedDr. Jiří Moravec, vedoucí oddělení školství OŠMT KÚ
5) Ing. Petr Hrstka, OVZI KÚ
Ing. Klára Tejmlová, OVZI KÚ,
2. Ing. Marcelovi Gauseovi, řediteli Střední průmyslové školy strojní a stavební, Tábor, zajistit provedení
zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.
K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Most ev. č. 1555-1 v Lomnici nad Lužnicí“
Usnesení č. 221/2019/RK-62
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídek a základních údajů zadávací dokumentace, návrhu smlouvy a ustanovení
komise podle návrhu č. 217/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 „Most ev. č. 1555-1 v Lomnici nad Lužnicí“;
III. jmenuje
komisi na výběr dodavatele „Most ev. č. 1555-1 v Lomnici nad Lužnicí“ pověřenou všemi úkony uvedenými
v příloze č. 3 k návrhu č. 217/RK/19 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) JUDr. Josef Knot, MBA, první náměstek hejtmanky
Bc. Jiří Švec, člen rady kraje
2) Zdeněk Vašek, mostmistr SÚS J. Hradec
Ing. Josef Tolkner, ředitel závodu SÚS J. Hradec
3) Ing. Tereza Nováková, odd. realizace investic a přípravy projektů OVZI KÚ
Jiří Letovský, odd. realizace investic a přípravy projektů OVZI KÚ
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4) Mgr. Martin Ujhelyi, odd. realizace investic a přípravy projektů OVZI KÚ
Ing. Zdeňka Szczotková, odd. realizace investic a přípravy projektů OVZI KÚ
5) Ing. Pavel Bürger, odd. realizace veřejných zakázek OVZI KÚ
Ing. Petr Hrstka, odd. realizace veřejných zakázek OVZI KÚ;
IV. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení zadávacího řízení a předložit zprávu
radě kraje k projednání.
K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Most ev.č. 158 – 002 a 158 – 003 za Kaplicí“
Usnesení č. 222/2019/RK-62
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídek a základních údajů zadávací dokumentace, návrhu smlouvy a ustanovení
komise podle návrhu č. 229/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, ve znění pozdějších předpisů, k zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební
práce „Most ev.č. 158 – 002 a 158 – 003 za Kaplicí“,
2. seznam navržených dodavatelů k obeslání výzvou k podání nabídek uvedený v příloze č. 4 k návrhu
č. 229/RK/19;
III. jmenuje
komisi na výběr dodavatele „Most ev.č. 158 – 002 a 158 – 003 za Kaplicí“ pověřenou všemi úkony uvedenými
v příloze č. 3 k návrhu č. 229/RK/19 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) JUDr. Josef Knot, MBA, první náměstek hejtmanky
Bc. Jiří Švec, člen rady kraje
2) Slavomír Smieško, SÚS, mostmistr závodu Č. Krumlov
Bc. Přemysl Kubalák, SÚS, ředitel závodu Č. Krumlov
3) Petra Řimnáčová, OVZI KÚ
Ing. Jan Basík, OVZI KÚ
4) Ing. Tereza Nováková, OVZI KÚ
Ing. Zdeňka Szczotková, OVZI KÚ
5) Ing. Pavel Bürger, OVZI KÚ
Ing. Petr Hrstka, OVZI KÚ;
IV. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení zadávacího řízení a předložit zprávu
radě kraje k projednání.
K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Most ev. č. 1519-1, inundační most ev. č. 1519-2 Volfířov“
Usnesení č. 223/2019/RK-62
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu č.
244/RK/19 a jeho přílohy č. 1;
II. schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební
práce „Most ev. č. 1519-1 a inundační most ev. č. 1519-2 Volfířov“,
2. seznam navržených dodavatelů k obeslání výzvou k podání nabídek uvedený v příloze č. 2 k návrhu
č. 244/RK/19;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi na výběr zhotovitele „Most ev. č. 1519-1 a inundační most ev. č. 1519-2 Volfířov“ pověřenou
posouzením a hodnocením nabídek v tomto složení:
členové/náhradníci:
a) Bc. Jiří Švec, člen rady kraje
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Ing. Ivo Moravec, člen rady kraje
b) Bc. Vlastimil Zikmund, SÚS JčK, náměstek TSÚ
Ing. Michaela Novotná, SUS JčK, inv. technik
c) Ing. Josef Tolkner, SÚS JčK, závod JH, ředitel
Aleš Kolman, SÚS JčK závod JH, provoz. nám.
d) Bc. Pavla Pulcová, SÚS JčK, vedoucí OTPS
Ing. Jan Hausel, SUS JčK, inv. technik
e) Jindřich Nováček, SÚS JčK, vedoucí odd. VZ
Ing. Veronika Vávrová, SÚS JčK, referent odd. VZ,
2. Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, zajistit provedení zadávacího řízení a
předložit zprávu radě kraje k projednání.
K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Most evid. č. 14213-3 v Bohunicích“
Usnesení č. 224/2019/RK-62
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění poptávky, tzn. výzvy k podání nabídky podle návrhu č. 255/RK/19 a jeho přílohy č. 1;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, k zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Most evid. č. 14213-3 v
Bohunicích“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na výběr dodavatele „Most evid. č. 14213-3
v Bohunicích“ v tomto složení:
členové/náhradníci:
a) Bc. Jiří Švec, člen rady kraje
Ing. Miroslav Joch, člen rady kraje
b) Bc. Vlastimil Zikmund, SÚS JčK, náměstek TSÚ
Šárka Hošková, DiS, SÚS JčK, inv. technik
c) Ing. Jiří Růžička, SÚS JčK, závod PT, ředitel
Bc. Karel Plánek, SÚS JčK závod PT, provozní náměstek
d) Bc. Pavla Pulcová, SÚS JčK, vedoucí OTPS
Ing. Jan Hausel, SÚS JčK, investiční technik
e) Jindřich Nováček, SÚS JčK, vedoucí odd. VZ
Ing. Veronika Vávrová, SÚS JčK, referent odd. VZ
2. Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, zajistit provedení zadávacího řízení a
předložit zprávu radě kraje k projednání.
K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Most evid. č. 12253-4 přes potok za obcí Záboří“
Usnesení č. 225/2019/RK-62
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění poptávky, tzn. výzvy k podání nabídky podle návrhu č. 264/RK/19 a jeho přílohy č. 1;
II. schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, k zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Most evid. č. 12253-4 přes
potok za obcí Záboří“,
2. seznam navržených dodavatelů k obeslání výzvou k podání nabídky uvedený v příloze č. 2 k návrhu
č. 264/RK/19;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na výběr dodavatele „Most evid. č. 12253-4
přes potok za obcí Záboří“ v tomto složení:
členové/náhradníci:
a) Bc. Jiří Švec, člen rady kraje
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Ing. Ivo Moravec, člen rady kraje
b) Bc. Vlastimil Zikmund, SÚS JčK, náměstek TSÚ
Bc. Pavla Pulcová, SÚS JčK, vedoucí OTPS
c) Petr Brom, SÚS JčK, závod ČB, ředitel
Petr Nachtigal, SÚS JčK, závod ČB, provozní náměstek
d) Ivana Schwarzová, SÚS JčK, investiční technik
Ing. Jan Hausel, SÚS JčK, investiční technik
e) Jindřich Nováček, SÚS JčK, vedoucí odd. VZ
Ing. Veronika Vávrová, SÚS JčK, referent odd. VZ,
2. Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, zajistit provedení zadávacího řízení
a předložit zprávu radě kraje k projednání.
K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Most evid. č. 15529-3 přes Plavnický potok u obce Plav“
Usnesení č. 226/2019/RK-62
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění poptávky, tzn. výzvy k podání nabídky podle návrhu č. 266/RK/19 a jeho přílohy č. 1;
II. schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, k zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Most evid. č. 15529-3 přes
Plavnický potok u obce Plav“,
2. seznam navržených dodavatelů k obeslání výzvou k podání nabídky uvedený v příloze č. 2 k návrhu
č. 266 /RK/19;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na výběr dodavatele „Most evid. č. 15529-3
přes Plavnický potok u obce Plav“ v tomto složení:
členové/náhradníci:
a) Bc. Jiří Švec, člen rady kraje
JUDr. Josef Knot, MBA, první náměstek hejtmanky
b) Bc. Vlastimil Zikmund, SÚS JčK, náměstek TSÚ
Bc. Pavla Pulcová, SÚS JčK, vedoucí OTPS
c) Petr Brom, SÚS JčK, závod ČB, ředitel
Petr Nachtigal, SÚS JčK, závod ČB, provozní náměstek
d) Ing. Michaela Novotná, SÚS JčK, investiční technik
Ing. Jan Hausel, SÚS JčK, investiční technik
e) 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 „Rekonstrukce silnice III/02218 Katovice“
Usnesení č. 227/2019/RK-62
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění poptávky, tzn. výzvy k podání nabídky podle návrhu č. 265/RK/19 a jeho přílohy č. 1;
II. schvaluje
1. 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 silnice
III/02218 Katovice“,
2. seznam navržených dodavatelů k obeslání výzvou k podání nabídky uvedený v příloze č. 2 k návrhu
č. 265/RK/19;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na výběr dodavatele „Rekonstrukce silnice
III/02218 Katovice“ v tomto složení:
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členové/náhradníci:
a) Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
Pavel Hroch, člen rady kraje
b) Bc. Vlastimil Zikmund, SÚS JčK, náměstek TSÚ
Bc. Pavla Pulcová, SÚS JčK, vedoucí OTPS
c) Robert Vavřík, SÚS JčK, závod ST, ředitel
Martin Jirsa, SÚS JčK, závod ST, provozní náměstek
d) Ing. Jan Hausel, SÚS JčK, investiční technik
Martin Šulista, SÚS JčK, investiční technik
e) 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 „Zajištění svahu a rozšíření silnice III/17220 Nová Ves“
Usnesení č. 228/2019/RK-62
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění poptávky, tzn. výzvy k podání nabídky podle návrhu č. 263/RK/19 a jeho přílohy č. 1;
II. schvaluje
1. 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 „Zajištění svahu a rozšíření
silnice III/17220 Nová Ves“,
2. seznam navržených dodavatelů k obeslání výzvou k podání nabídky uvedený v příloze č. 2 k návrhu
č. 263/RK/19;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na výběr dodavatele na akci „Zajištění svahu a
rozšíření silnice III/17220 Nová Ves“ v tomto složení:
členové/náhradníci:
a) Bc. Jiří Švec, člen rady kraje
Mgr. Jaromír Novák, člen rady kraje
b) Bc. Vlastimil Zikmund, SÚS JčK, náměstek TSÚ
Bc. Pavla Pulcová, SÚS JčK, vedoucí OTPS
c) Robert Vavřík, SÚS JčK, závod ST, ředitel
Martin Jirsa, SÚS JčK, závod ST, provozní náměstek
d) Ing. Jan Hausel, SÚS JčK, investiční technik
Ivana Schwarzová, SÚS JčK, investiční technik
e) 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 „Stavební úpravy Budějovické ulice v Táboře - 2. etapa“
Usnesení č. 229/2019/RK-62
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů zadávací dokumentace a ustanovení zástupců do komise jednoho ze společnosti
zadavatelů podle návrhu č. 275/RK/19 a jeho příloh č. 1 a 2;
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 podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Stavební
úpravy Budějovické ulice v Táboře - 2. etapa“;
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III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto jednomu
ze společnosti zadavatelů, jmenovat své zástupce do komise na výběr zhotovitele „Stavební úpravy
Budějovické ulice v Táboře - 2. etapa“ pověřené posouzením a hodnocením nabídek v tomto složení:
členové/náhradníci:
a) Ing. Jiří Fišer, člen zastupitelstva kraje
Ing. Olga Bastlová, členka zastupitelstva kraje
b) Radka Pavlíková, SÚS JčK, závod TA, ředitelka
Ing. Jan Vykouk, SÚS JčK, provozní náměstek,
2. Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, spolupracovat se zástupcem
společnosti zadavatelů a administrátorem veřejné zakázky - Městem Tábor, IČO 00253014, při provedení
zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.
K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Přístřešky na mechanizaci v areálu SÚS JčK závodu Písek“
Usnesení č. 230/2019/RK-62
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění poptávky, tzn. výzvy k podání nabídky podle návrhu č. 262/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 „Přístřešky na mechanizaci
v areálu SÚS JčK závodu Písek“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na výběr dodavatele „Přístřešky na mechanizaci
v areálu SÚS JčK závodu Písek“ v tomto složení:
členové/náhradníci:
a) Bc. Jiří Švec, člen rady kraje
Mgr. Pavel Talíř, člen rady kraje
b) Ing. Jan Vykouk, SÚS JčK, provozní náměstek
Otakar Zich, SÚS JčK, inspektor silniční sítě
c) Jaroslav Kozák, SÚS JčK, závod PI, ředitel
Ing. Rudolf Pešta, SÚS JčK závod PI, provozní náměstek
d) Jiří Novotný, SÚS JčK, referent odd. VZ
Olga Mlsová, SÚS JčK, referent odd. VZ
e) 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 „Bezpečnostní opatření na silnicích II. třídy – 70. výzva – 2. část
projektu“
Usnesení č. 231/2019/RK-62
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace, návrhu smlouvy o dílo a ustanovení komise podle
návrhu č. 238/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 „Bezpečnostní opatření na silnicích II. třídy – 70. výzva – 2. část projektu“;
III. jmenuje
komisi na výběr dodavatele „Bezpečnostní opatření na silnicích II. třídy – 70. výzva – 2. část projektu“
pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 3 k návrhu č. 238/RK/19 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) JUDr. Josef Knot, MBA, první náměstek hejtmanky
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Bc. Jiří Švec, člen rady kraje
2) JUDr. Andrea Tetourová, KÚ, ODSH
Ing. Jiří Klása, KÚ, vedoucí ODSH
3) Ing. Jitka Liláková, KÚ, OVZI
Bc. Alena Frdlíková, KÚ, OVZI
4) Ing. Pavel Bürger, KÚ, OVZI
Ing. Vladimír Hruška, KÚ, OVZI
5) Mgr. Michal Ludvík, KÚ, OVZI
Irena Štěpánková, KÚ, OVZI;
IV. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení zadávacího řízení a předložit zprávu
radě kraje k projednání.
K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Komunikace III/14611 Dobrá Voda“
Usnesení č. 232/2019/RK-62
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu
č. 246/RK/19 a jeho přílohy č. 1;
II. schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební
práce „Komunikace III/14611 Dobrá Voda“,
2. seznam navržených dodavatelů k obeslání výzvou k podání nabídek uvedený v příloze č. 2 k návrhu
č. 246/RK/19;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi na výběr zhotovitele „Komunikace III/14611 Dobrá Voda“ pověřenou posouzením a hodnocením
nabídek v tomto složení:
členové/náhradníci:
a) Bc. Jiří Švec, člen rady kraje
Ing. Miroslav Joch, člen rady kraje
b) Bc. Vlastimil Zikmund, SÚS JčK, náměstek TSÚ
Bc. Pavla Pulcová, SÚS JčK, vedoucí OTPS
c) Petr Brom, SÚS JčK, závod ČB, ředitel
Petr Nachtigal, SÚS JčK závod ČB, provoz. nám.
d) Ivana Schwarzová, SÚS JčK, inv. technik
Ing. Jan Hausel, SÚS JčK, inv. technik
e) Jindřich Nováček, SÚS JčK, vedoucí odd. VZ
Ing. Veronika Vávrová, SÚS JčK, referent odd. VZ
f) Mgr. Jiří Šabatka, obec Dobrá Voda u ČB, zastupitel
Bc. Petr Štika, obec Dobrá Voda, starosta,
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 „Oprava silnice II/603 Veselí nad Lužnicí“
Usnesení č. 233/2019/RK-62
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění poptávky, tzn. výzvy k podání nabídky podle návrhu č. 254/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 silnice II/603
Veselí nad Lužnicí“;
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III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na výběr dodavatele „Oprava silnice II/603
Veselí nad Lužnicí“ v tomto složení:
členové/náhradníci:
a) Bc. Jiří Švec, člen rady kraje
Ing. Pavel Pavel, člen rady kraje
b) Ing. Jan Vykouk, SÚS JčK, provozní náměstek
Otakar Zich, SÚS JčK, inspektor silniční sítě
c) Radka Pavlíková, SÚS JčK, závod TA, ředitelka
Miloš David, SÚS JčK, závod TA, provoz. náměstek
d) Jiří Novotný, SÚS JčK, referent odd. VZ
Olga Mlsová, SÚS JčK, referent odd. VZ
e) 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 „Silnice II/123 Jistebnice, zřízení zádržného systému a úprava
tělesa silnice“
Usnesení č. 234/2019/RK-62
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění poptávky, tzn. výzvy k podání nabídky podle návrhu č. 256/RK/19 a jeho přílohy č. 1;
II. schvaluje
1. 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 „Silnice II/123 Jistebnice,
zřízení zádržného systému a úprava tělesa silnice“,
2. seznam navržených dodavatelů k obeslání výzvou k podání nabídky uvedený v příloze č. 2 k návrhu
č. 256/RK/19;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na výběr dodavatele „Silnice II/123 Jistebnice,
zřízení zádržného systému a úprava tělesa silnice“ v tomto složení:
členové/náhradníci:
a) Bc. Jiří Švec, člen rady kraje
Mgr. Pavel Talíř, člen rady kraje
b) Bc. Vlastimil Zikmund, SÚS JčK, náměstek TSÚ
Bc. Pavla Pulcová, SÚS JčK, vedoucí OTPS
c) Radka Pavlíková, SÚS JčK, závod TA, ředitelka
Miloš David, SÚS JčK, závod TA, provozní náměstek
d) Šárka Hošková, DiS., SÚS JčK, investiční technik
Ing. Jan Hausel, SÚS JčK, investiční technik
e) 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 „Oprava silnice III/14539, část Husovy třídy Č. Budějovice“
Usnesení č. 235/2019/RK-62
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění poptávky, tzn. výzvy k podání nabídky podle návrhu č. 257/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 silnice III/14539,
část Husovy třídy Č. Budějovice“;
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III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na výběr dodavatele „Oprava silnice III/14539,
část Husovy třídy Č. Budějovice“ v tomto složení:
členové/náhradníci:
a) Bc. Jiří Švec, člen rady kraje
Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky
b) Ing. Jan Vykouk, SÚS JčK, provozní náměstek
Otakar Zich, SÚS JčK, inspektor silniční sítě
c) Petr Brom, SÚS JčK, závod ČB, ředitel
Petr Nachtigal, SÚS JčK závod ČB, provoz. náměstek
d) Bc. Tomáš Musil, SÚS JčK, vedoucí odd. inspekce silniční sítě
Ing. Andrea Sáčková, SÚS JčK, techn. pracovník PÚ
e) 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 „Poradce JčK a zpracovatel materiálů potřebných k výběru
strategického partnera letiště České Budějovice, včetně doporučení takového partnera“
Usnesení č. 236/2019/RK-62
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění Zadávací dokumentace a výzvy k podání nabídky a návrhu smlouvy o poskytnutí poradenských služeb
podle návrhu č. 271/RK/19 a jeho příloh č. 1 - 2;
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 služby „Poradce JčK a zpracovatel
materiálů potřebných k výběru strategického partnera letiště České Budějovice, včetně doporučení takového
partnera“;
III. jmenuje
komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na výběr dodavatele „Poradce JčK
a zpracovatel materiálů potřebných k výběru strategického partnera letiště České Budějovice, včetně
doporučení takového partnera“ v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) JUDr. Josef Knot, MBA, první náměstek hejtmanky
Bc. Jiří Švec, člen rady kraje
2) Ing. Jaromír Novák, náměstek hejtmanky kraje
Ing. Miroslav Joch, člen rady kraje
3) Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
Pavel Hroch, náměstek hejtmanky kraje
4) Ing. Luboš Průcha, vedoucí OREG
Ing. Jana Juhaňáková, OREG
5) Ing. Jiří Klása, vedoucí ODSH
JUDr. Andrea Tetourová, ODSH;
IV. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení zadávacího řízení a předložit zprávu
radě kraje k projednání.
K bodu: „Rekonstrukce opěrné zdi a komunikace II/143 v průtahu Křemže“ – vícepráce, méněpráce – dodatek
smlouvy č. 2
Usnesení č. 237/2019/RK-62
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vícepráce a méněpráce na akci „Rekonstrukce opěrné zdi a komunikace II/143 v průtahu Křemže“ uvedené ve
změnových listech č. 2 a 3 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 k návrhu č. 242/RK/19 - v celkové výši
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dodatečných stavebních prací 2 746 265,85 Kč bez DPH a nerealizovaných prací ve výši 2 649 100,84 Kč bez
DPH;
II. schvaluje
1. změnové listy č. 2 a 3 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 k návrhu č. 242/RK/19,
2. uzavření dodatku č. 2 příslušné smlouvy o dílo uzavřené mezi Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje,
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice, IČO 70971641, a zhotovitelem stavby firmou Metrostav, a.
s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň, IČO 00014915;
III. ukládá
Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, uzavřít dodatek č. 2
smlouvy s dodavatelem podle části II. tohoto usnesení.
K bodu: Dodatek č. 3 Smlouvy na dodávku IAM, ESB a souvisejících služeb
Usnesení č. 238/2019/RK-62
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
informaci o Smlouvě na dodávku IAM, ESB a souvisejících služeb (Integrace s Portálem veřejné správy, IS
integrované se základními registry, Integrace s dalšími centrálními informačními systémy dle potřeby)
č. SON/OINF/016/14 ze dne 15. 4. 2014;
II. schvaluje
1. dodatek č. 3 ke Smlouvě na dodávku IAM, ESB a souvisejících služeb dle přílohy č. 1 návrhu
č. 218/RK/19;
2. přílohu č. 5 Smlouvy na dodávku IAM, ESB a souvisejících služeb dle přílohy č. 2 návrhu
č. 218/RK/19;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci usnesení.
K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora mládeže v Jihočeském kraji v rámci koncepce MŠMT, 1.
výzva pro rok 2019 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení č. 239/2019/RK-62
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
pravidla Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora mládeže v Jihočeském kraji v rámci Koncepce
MŠMT, 1. výzva pro rok 2019, dle přílohy mat. č. 251/RK/19;
II. vyhlašuje
Dotační program Jihočeského kraje Podpora mládeže v Jihočeském kraji v rámci Koncepce MŠMT, 1. výzva
pro rok 2019, s termínem zveřejnění výzvy dne 1. 3. 2019, s termínem zahájení podávání žádostí dne 1. 4.
2019 a s termínem ukončení podávání žádostí dne 12. 4. 2019 do 12:00 hodin, s alokací ve výši 2 094 392
Kč;
III. jmenuje
hodnotící komisi pro výběr projektů ve složení:
Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky,
RNDr. Jana Krejsová, členka zastupitelstva kraje,
JUDr. Tomeš Vytiska, člen zastupitelstva kraje,
Emil Nývlt, člen výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost,
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. Lenka Věrná, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
náhradní členy:
Mgr. Pavel Klíma, člen zastupitelstva kraje,
Ing. Oldřich Kučera, člen výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost,
Pavel Souhrada, člen zastupitelstva kraje,
Pavel Hroch, náměstek hejtmanky,
Mgr. Marcela Šturmová, oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu,
Mgr. Radka Voldřichová, oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu,
Eva Kordíková, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
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Jiřina Formánková DiS., oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje;
IV. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit orgánům kraje k projednání návrh seznamu hodnotící komisí
doporučených projektů.
T: 27. 6. 2019
K bodu: Rozpočtové změny 4/19
Usnesení č. 240/2019/RK-62
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
rozpočtová opatření č. 49/R – 67/R a č. 69/R – 71/R,
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení rozpočtových opatření č. 49/R - 67/R
a 69/R – 71/R.
K bodu: Nabídka České spořitelny, a.s. na zhodnocení depozit Jihočeského kraje - únor 2019
Usnesení č. 241/2019/RK-62
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
nabídku České spořitelny, a.s., na zhodnocování depozitních zůstatků dle důvodové zprávy;
II. schvaluje
1. znění Smlouvy o účtu dle přílohy č. 1 návrhu č. 235/RK/19,
2. nastavení individuálních slev a zvýhodněného úročení dle přílohy č. 2 návrhu č. 235/RK/19;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré administrativní úkony spojené s přijetím
nabídky zhodnocování depozitních zůstatků od České spořitelny, a.s.
K bodu: Nabídka Komerční banky, a.s., na zhodnocení depozit Jihočeského kraje - únor 2019
Usnesení č. 242/2019/RK-62
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
nabídku Komerční banky, a.s., na zhodnocování depozitních zůstatků dle důvodové zprávy;
II. schvaluje
1. znění Smlouvy o zřízení a vedení termínovaného vkladu s individuální pevnou úrokovou sazbou dle přílohy
č. 1 návrhu č. 252/RK/19,
2. znění Dohody o stanovení individuálních cen dle přílohy č. 2 návrhu č. 252/RK/19;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré administrativní úkony spojené s přijetím
nabídky zhodnocování depozitních zůstatků od Komerční banky, a.s.
K bodu: Dodatek č. 4 (aktualizační) k pojistné smlouvě č. 0010059018
Usnesení č. 243/2019/RK-62
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
uzavření Dodatku č. 4 k pojistné smlouvě č. 0010059018 s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s.,
IČO 46973451, dle přílohy č. 1 návrhu č. 148/RK/19;
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 s odstraněním stavby ve statku Dobešice
Usnesení č. 244/2019/RK-62
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit
odstranění stavby bez čp/če, která je součástí pozemku stavební parcely KN č. 2745/15 v k. ú. Písek, svěřené
k hospodaření Střední zemědělské škole, Písek, Čelakovského 200, IČO 60869054,
2. uložit
a) Ing. Miloši Cieslarovi, řediteli Střední zemědělské školy, Písek, Čelakovského 200, zabezpečit provedení
potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. 1. usnesení,
b) JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit změnu v příloze příslušné zřizovací listiny
vymezující svěřený majetek po realizaci části I. 1. usnesení;
II. ukládá
Mgr. Jaromíru Novákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
K bodu: Souhlas vlastníka s návrhem pozemkových úprav v k. ú. Rožmitál na Šumavě
Usnesení č. 245/2019/RK-62
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
návrh nových pozemků při pozemkové úpravě v k. ú. Rožmitál na Šumavě, svěřených k hospodaření Správě a
údržbě silnic Jihočeského kraje, na LV č. 71 podle přílohy č. 1 návrhu č. 241/RK/19 s překročením limitu ceny
o +7,9 % 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. usnesení.
K bodu: Záměr pronájmu nemovitostí Jihočeskému letišti České Budějovice a.s.
Usnesení č. 246/2019/RK-62
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
záměr pronájmu nemovitostí se všemi součástmi a příslušenstvím Jihočeskému letišti České Budějovice a.s.,
IČO 26093545, dle přílohy č. 1 a č. 2 návrhu č. 207/RK/19 bez dopadu na výši nájemného;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zveřejnit záměr pronájmu dle části I. usnesení;
III. bere na vědomí
oprávnění Ing. Bc. Jiřího Fidlera, vedoucího odboru hospodářské a majetkové správy:
1. rozhodnout ve věci pronájmu majetku kraje ve smyslu usnesení rady kraje č. 941/2009/RK z 18. 8. 2009,
2. oznámit změny v pronájmu a ve správě majetku Jihočeskému letišti České Budějovice a.s.
K bodu: Věcné břemeno pro Jihočeský kraj v k. ú. České Budějovice 3
Usnesení č. 247/2019/RK-62
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
zřízení bezúplatného věcného břemene – služebnosti na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o zřízení
věcného břemene na pozemku parc. KN č. 1178/2 v k. ú. České Budějovice 3 ve vlastnictví společnosti BS –
Reality servis spol. s r.o., se sídlem Nemanická 2721, České Budějovice 3, IČO 28138821, které bude
spočívat v právu stezky a cesty ve prospěch Jihočeského kraje, IČO 70890650, dle návrhu smlouvy
č. SVB/OHMS/014/19 v příloze č. 1 návrhu č. 228/RK/19;
II. pověřuje
1. Mgr. Miroslava Pikharta, ředitele Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Střediska
služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7, IČO 75050102, kontrolou dodržování podmínek smlouvy
o zřízení věcného břemene dle části I. usnesení,
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2. Mgr. Jarmilu Benýškovou, ředitelku Střední školy obchodní a Vyšší odborné školy, České Budějovice,
Husova 9, IČO 00510874, kontrolou dodržování podmínek smlouvy o zřízení věcného břemene dle části
I. usnesení.
K bodu: Individuální dotace v rámci záštit členů Rady Jihočeského kraje
Usnesení č. 248/2019/RK-62
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
předložení žádostí o poskytnutí individuální dotace jednotlivých žadatelů dle přílohy č. 1 návrhu č. 211/RK/19;
II. schvaluje
poskytnutí individuální dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle schváleného vzoru:
1. ve výši 10 000,- Kč příjemci: Nadační fond jihočeských olympioniků, nám. Přemysla Otakara II č. 33,
370 21 České Budějovice, IČO 28073924, na zajištění akce: „Tradiční slavnostní setkání sportovních legend reprezentantů“,
2. ve výši 10 000,- Kč příjemci: KreBul, o.p.s., Zlatá stezka 145, 383 01 Prachatice, IČO 28553268,
na zajištění akce: „Vzpomínka pro lidskost 2019“,
3. ve výši 10 000,- Kč příjemci: Jaroslav Kupsa, Havanská 2828/13, 390 05 Tábor, IČO 47265043,
na zajištění akce: „Velká cena hejtmanky Jihočeského kraje a Velká cena primátora Statutárního města České
Budějovice ve sportovním tanci“,
4. ve výši 9 000,- Kč příjemci: Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu České Budějovice, Kněžská
86/11, 370 01 České Budějovice, IČO 00433314, na zajištění akce: „Hobby jaro 2019 - zahrádkářská výstava“,
5. ve výši 8 000,- Kč příjemci: Týna, spolek, Červený vrch 561, 375 01 Týn nad Vltavou, IČO 26592606,
na zajištění akce: „24. setkání seniorů DPS a seniorů vltavotýnska“,
6. ve výši 8 000,- Kč příjemci: Nadační fond GAUDEAMUS, Nerudova 2283/7, 350 02 Cheb, IČO 25228633,
na zajištění akce: „XXVIII. ročník Dějepisné soutěže studentů gymnázií České a Slovenské republiky“,
7. ve výši 7 000,- Kč příjemci: Klub bechtěreviků ČR z.s., Na slupi 450/4, 128 00 Praha, IČO 00550477,
na zajištění akce: „Rehabilitační činnost - cvičení, plavání a ostatní činnosti v Jihočeském kraji“,
8. ve výši 5 000,- Kč příjemci: Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., Neumannova 144, 383 01 Prachatice,
IČO 70853517, na zajištění akce: „XIV. den hospicové péče aneb - na vaše přání …“,
9. ve výši 5 000,- Kč příjemci: Česká kultura, z.s., Nad Stráněmi 343, 251 66 Senohraby, IČO 26607565,
na zajištění akce: „Festival Vivat varhany Slavonice 2019“,
10. ve výši 7 000,- Kč příjemci: Osvětová beseda Ražice, z. s., Ražice 16, 398 22 Ražice, IČO 26556189,
na zajištění akce: „35. ročník Ražický pražec“,
11. ve výši 5 000,- Kč příjemci: SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Slavče, Slavče 82, 373 21 Slavče,
IČO 65049322, na zajištění akce: „Staročeská koleda - Masopust“,
12. ve výši 5 000,- Kč příjemci: Český rybářský svaz, z.s., Jihočeský územní svaz, Rybářská 237, Poříčí,
373 82 Boršov nad Vltavou, IČO 00434116, na zajištění akce: „Krajský přebor v LRU Přívlač 2019“,
13. ve výši 5 000,- Kč příjemci: Farma u lesa, a.s., Sudoměřice u Bechyně 6, 391 72 Sudoměřice u Bechyně,
IČO 26031167, na zajištění akce: „Selské slavnosti 2019“,
14. ve výši 3 000,- Kč příjemci: SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dobrkovská Lhotka, 374 01 Trhové
Sviny, IČO 65059913, na zajištění akce: „Staročeská koleda - Masopust“,
15. ve výši 3 000,- Kč příjemci: Futsalový oddíl Bombarďáci Větřní, z.s., Školní 236, 382 11 Větřní,
IČO 06170340, na zajištění akce: „Účast na Národním finále českého poháru v sálové kopané“,
16. ve výši 10 000,- Kč příjemci: Bezpečně na silnicích o.p.s., Valdštejnská 381/6, 460 01 Liberec,
IČO 28733932, na zajištění akce: „Na kole jen s přilbou“,
17. ve výši 10 000,- Kč příjemci: Vltavotýnská lokálka, z.s., Hlinecká 697, 375 01 Týn nad Vltavou,
IČO 03810712, na zajištění akce: „Vlakem za týnskou poutí“,
18. ve výši 4 000,- Kč příjemci: Motosport klub Netolice v AČR, U Maxů 283, 384 11 Netolice, IČO 63913496,
na zajištění akce: „Mistrovství Evropy Classic Motocross“,
19. ve výši 2 000,- Kč příjemci: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ v Lišově, Nová 611, 373 72 Lišov,
IČO 22690557, na zajištění akce: „Školní ples“;
III. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. poskytnutí individuální dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 návrhu
č. 211/RK/19 ve výši 7 000,- Kč příjemci: Obec Hartmanice, Hartmanice 22, 373 65 Dolní Bukovsko,
IČO 00581291, na zajištění akce: „Setkání rodáků a přátel obce Hartmanice“,
2. vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace zastupitelstvem kraje do výše 10 000,- Kč
včetně dle přílohy č. 2 návrhu č. 211/RK/19;
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IV. ukládá
1. JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části
II. usnesení,
2. Mgr. Ivaně Stráské, hejtmance kraje, předložit návrh podle části III. usnesení zastupitelstvu kraje
k projednání.
T: 11. 4. 2019

JUDr. Josef Knot, MBA
první náměstek hejtmanky

……………………………….
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