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 63. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne 14. 3. 2019
Program:
1. Individuální dotace v gesci odboru Kancelář hejtmanky
Usnesení 249/2019/RK-63
2. Individuální dotace na přeshraniční spolupráci pro FK Dolní Dvořiště z.s.
Usnesení 250/2019/RK-63
3. Vyrovnávací platby za závazek veřejné služby nemocnicím JčK na rok 2019
Usnesení 251/2019/RK-63
4. Zpráva o vyřizování stížností a petic za rok 2018
Usnesení 252/2019/RK-63
5. Volba člena představenstva společnosti RERA a.s.
Usnesení 253/2019/RK-63
6. Modernizace komunikací JčK 2018 – vícepráce - dodatek č. 1
Usnesení 254/2019/RK-63
7. Modernizace sil. II/156 Mánesova ulice - smlouva o postoupení práv k SO 104 - SSZ - CB.08
Usnesení 255/2019/RK-63
8. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Dopravně bezpečnostní opatření na silnicích II. a III. třídy na
území Jihočeského kraje 2019“
Usnesení 256/2019/RK-63
9. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Oprava elektroinstalace na domově mládeže“ (SOŠ
veterinární České Budějovice)
Usnesení 257/2019/RK-63
10. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Most ev. č. 0346-1 Nová Včelnice“
Usnesení 258/2019/RK-63
11. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Most ev. č. 124-006 Janov“
Usnesení 259/2019/RK-63
12. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Mosty ev. č. 145-017 a ev. č. 145-018 za obcí Stachy“
Usnesení 260/2019/RK-63
13. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Výstavba nové veřejné budovy v pasivním energetickém
standardu - objekt DDM Dačice“ (DDM, Jindřichův Hradec)
Usnesení 261/2019/RK-63
14. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „České Budějovice - Mánesova ulice – silnice II/156“
Usnesení 262/2019/RK-63
15. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia a Střední
odborné školy ekonomické, Vimperk“
Usnesení 263/2019/RK-63
16. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Oprava silnice II/157 Dobrovodská ulice“
Usnesení 264/2019/RK-63
17. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Most ev. č. 1439-5 za Plešovicemi“
Usnesení 265/2019/RK-63
18. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Opěrná zeď a propustek pod silnicí III/14521a Svatá Maří“
Usnesení 266/2019/RK-63
19. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Průtah silnice III/1765 Bělčice“
Usnesení 267/2019/RK-63
20. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Rekonstrukce silnice III/02220 Strakonice - Dražejov“
Usnesení 268/2019/RK-63
21. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Přeložka silnice III/17725 Řiště“
Usnesení 269/2019/RK-63
22. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Dodávka 7 ks univerzálních nosičů výměnných nástaveb pro údržbu
komunikací“
Usnesení 270/2019/RK-63
23. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Hala na skladování posypové soli Tábor“
Usnesení 271/2019/RK-63
24. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Rozšíření haly na sůl stř. Vyšší Brod“
Usnesení 272/2019/RK-63
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25. Zadávací řízení - veřejná zakázka „Most ev. č. 1354 - 1 přes říčku Smutná za Bechyní“
Usnesení 273/2019/RK-63
26. Zadávací řízení - veřejná zakázka „Most ev. č. 152 - 006 ve Slavonicích“
Usnesení 274/2019/RK-63
27. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Most ev.č. 1721 – 2 Katovice Liboč“
Usnesení 275/2019/RK-63
28. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Modernizace silnice III/00354 Lidická tř. – Včelná, 2. etapa - část 1, 2,
3“
Usnesení 276/2019/RK-63
29. Zadávací řízení - veřejná zakázka ‘‘Dodávka zdravotnických přístrojů pro ZZS JčK“
Usnesení 277/2019/RK-63
30. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Stavební úpravy WC objektu G – starého internátu“ (SOŠE a COP
Hluboká nad Vltavou)
Usnesení 278/2019/RK-63
31. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti – objekt polesí Hůrka, Smrkovice“
(Krajské školní hospodářství, ČB)
Usnesení 279/2019/RK-63
32. „Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia, Český Krumlov, Chvalšinská 112“ – vícepráce a
méněpráce – dodatek smlouvy č. 1
Usnesení 280/2019/RK-63
33. Smlouva o účasti na řešení projektu výzkumu a vývoje a o využití výsledků výzkumu a vývoje (projekt
„Udržitelný rozvoj kulturní krajiny a ochrana historických památek v zalesněném prostředí“
Usnesení 281/2019/RK-63
34. Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního
vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II.“
Usnesení 282/2019/RK-63
35. Individuální dotace z rozpočtu kraje na výměnu kotlů ATMOS C18S, C20S a C30S
Usnesení 283/2019/RK-63
36. Rozvojový program - Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických
pracovníků mateřských, základních a středních škol, konzervatoří a školních družin v roce 2019
Usnesení 284/2019/RK-63
37. Rozvojový program - Podpora odborného vzdělávání
Usnesení 285/2019/RK-63
38. Podání žádostí do Národního dotačního programu 21-Centra odborné přípravy
Usnesení 286/2019/RK-63
39. Žádosti o poskytnutí individuální dotace z oblasti sportu
Usnesení 287/2019/RK-63
40. Rozpočet školství – Rozpis rozpočtu škol a školských zařízení na rok 2019
Usnesení 288/2019/RK-63
41. Nominace konkurzních komisí
Usnesení 289/2019/RK-63
42. Personální záležitosti školství - změna příplatku za vedení a osobního příplatku
Usnesení 290/2019/RK-63
43. Nízkorychlostní kontrolní vážení
Usnesení 291/2019/RK-63
44. Rozpočtové změny 5/19
Usnesení 292/2019/RK-63
45. Nabídka Československé obchodní banky, a.s., na zhodnocení depozit Jihočeského kraje - březen 2019
Usnesení 293/2019/RK-63
46. Informace o stavu majetku Jihočeského kraje k 31. 12. 2018
Usnesení 294/2019/RK-63
47. Smlouva o výpůjčce pozemků v ZCHÚ „Klokočínské louky“ v k. ú. Skály u Protivína
Usnesení 295/2019/RK-63
48. Výpůjčka movitého majetku - dodatek č. 1
Usnesení 296/2019/RK-63
49. Uzavření dodatku k nájemní smlouvě na dlouhodobý pronájem souboru nemovitostí Nemocnici Dačice,
a.s. a dodatku ke smlouvě o správě pronajatého majetku
Usnesení 297/2019/RK-63
50. Věcné břemeno pro STARNET, s.r.o. v k. ú. Prachatice
Usnesení 298/2019/RK-63
2
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 370 76, Tel: 386720111, http://www.kraj-jihocesky.cz

51. Individuální dotace v rámci záštit členů Rady Jihočeského kraje
Usnesení 299/2019/RK-63

*****
K bodu: Individuální dotace v gesci odboru Kancelář hejtmanky
Usnesení č. 249/2019/RK-63
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
přijetí žádostí o poskytnutí individuálních dotací následujících subjektů:
1. Klub českých turistů Tábor, Fügnerova 822, 390 02 Tábor, IČO 00476854, ve výši 500 000,-Kč, v režimu
de minimis,
2. Nadace Jihočeské cyklostezky, B. Němcové 49/3, 370 01 České Budějovice, IČO 26080320, ve výši
800 000,-Kč, v režimu de minimis,
3. Nadace Jihočeské cyklostezky, B. Němcové 49/3, 370 01 České Budějovice, IČO 26080320, ve výši
1 350 000,-Kč, v režimu nezakládajícím veřejnou podporu;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
1. poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu KHEJ a uzavření veřejnoprávních smluv dle vzoru v příloze
č. 1 návrhu č. 303/RK/19 s těmito subjekty:
a) Klub českých turistů Tábor, Fügnerova 822, 390 02 Tábor, IČO 00476854, ve výši 500 000,-Kč, v režimu
de minimis,
b) Nadace Jihočeské cyklostezky, B. Němcové 49/3, 370 01 České Budějovice, IČO 26080320, ve výši
800 000,-Kč, v režimu de minimis,
c) Nadace Jihočeské cyklostezky, B. Němcové 49/3, 370 01 České Budějovice, IČO 26080320, ve výši
1 350 000,-Kč, v režimu nezakládajícím veřejnou podporu;
2. vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve znění přílohy č. 1 návrhu č. 303/RK/19;
III. ukládá
Mgr. Ivaně Stráské, hejtmance kraje, předložit návrh v souladu s částí II. usnesení k projednání
zastupitelstvu kraje.
T: 11. 4. 2019
K bodu: Individuální dotace na přeshraniční spolupráci pro FK Dolní Dvořiště z.s.
Usnesení č. 250/2019/RK-63
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádost FK Dolní Dvořiště z.s. o poskytnutí individuální dotace na přeshraniční spolupráci dle přílohy č. 1
návrhu č. 308/RK/19;
II. schvaluje
poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 40.000,- Kč pro FK Dolní Dvořiště z.s., Dolní Dvořiště čp. 163, 382 72
Dolní Dvořiště, IČO 65025407 na podporu akce „mezinárodní fotbalový turnaj žáků O pohár divoké Vltavy
„MAGIC CUP ŠUMAVA 2019“ a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve znění uvedeném
v příloze č. 2 návrhu č. 308/RK/19;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části
II. usnesení.
K bodu: Vyrovnávací platby za závazek veřejné služby nemocnicím JčK na rok 2019
Usnesení č. 251/2019/RK-63
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. poskytnutí dotace jako vyrovnávací platby za závazek veřejné služby na rok 2019 obchodní společnosti
Nemocnice České Budějovice, a.s., IČO 26068877, Nemocnice Český Krumlov, a.s., IČO 26095149,
Nemocnice Dačice, a.s., IČO 28113195, Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., IČO 26095157, Nemocnice
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Písek, a.s., IČO 26095190, Nemocnice Prachatice, a.s., IČO 26095165, Nemocnice Strakonice, a.s.,
IČO 26095181, Nemocnice Tábor, a.s., IČO 26095203 a Jihočeské nemocnice, a.s., IČO 26093804,
dle přílohy č. 1 návrhu č. 317/RK/19 v celkové výši 68 530 000,- Kč,
2. návrh smlouvy o poskytnutí dotace jako vyrovnávací platby za závazek veřejné služby na rok 2019
nemocnicím založeným Jihočeským krajem dle přílohy č. 2 návrhu č. 317/RK/19;
II. ukládá
Mgr. Ivaně Stráské, hejtmance kraje, předložit návrh dle části I. usnesení zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 11. 4. 2019
K bodu: Zpráva o vyřizování stížností a petic za rok 2018
Usnesení č. 252/2019/RK-63
Rada Jihočeského kraje
bere na vědomí
Zprávu o vyřizování stížností a petic za rok 2018
K bodu: Volba člena představenstva společnosti RERA a.s.
Usnesení č. 253/2019/RK-63
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
1. zastupitelstvu kraje dle § 35 odst. 2 písm. m) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších
předpisů zvolit člena představenstva společnosti RERA a. s., IČO 25187937, Ing. Jaromíra Slívu, MBA;
2. zastupitelstvu kraje uložit zástupcům kraje Mgr. Jaromíru Novákovi, náměstku hejtmanky, a jeho
náhradnici Doc. Ing. Lucii Kozlové, Ph.D., člence zastupitelstva, navrhnout na nejbližším jednání valné
hromady společnosti RERA a. s., IČO 25187937, Ing. Jaromíra Slívu, MBA jako člena představenstva
společnosti RERA a. s., IČO 25187937;
II. ukládá
JUDr. Josefu Knotovi, MBA, prvnímu náměstku hejtmanky, předložit návrh změny dle bodu I. návrhu
usnesení zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 11. 4. 2019
K bodu: Modernizace komunikací JčK 2018 – vícepráce - dodatek č. 1
Usnesení č. 254/2019/RK-63
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vícepráce na akci „Modernizace komunikací JčK 2018 uvedené ve změnovém listu č. 1 včetně návrhu
dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo dle důvodové zprávy a příloh návrhu č. 341/RK/19;
II. schvaluje
1. změnový list č. 1 dle důvodové zprávy a jejich přílohy č. 1 návrhu č. 341/RK/19,
2. uzavření dodatku č. 1 příslušné smlouvy uzavřené mezi JK a firmou ROBSTAV stavby k.s.,
Na Stínadlech 495, 397 01 Písek, IČO 27430774, ve znění podle přílohy č. 2 návrhu 341/RK/19;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č. 1 smlouvy s firmou
ROBSTAV stavby k.s., hejtmance kraje k podpisu.
T:18. 3. 2019
K bodu: Modernizace sil. II/156 Mánesova ulice - smlouva o postoupení práv k SO 104 - SSZ - CB.08
Usnesení č. 255/2019/RK-63
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
návrh smlouvy o postoupení práv a povinností ze správních rozhodnutí pro stavební objekt SO104 - SSZ CB.08 Dopravní část, který je součástí stavby „Úprava „modernizace“ sil. II/156 Mánesova ulice - v úseku
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most ev.č. 156-001b - Novohradská ul., České Budějovice“, mezi Jihočeským krajem statutárním městem
České Budějovice;
II. schvaluje
uzavření smlouvy o postoupení práv a povinností ze správních rozhodnutí pro stavební objekt SO104 - SSZ
- CB.08 Dopravní část, který je součástí stavby „Úprava „modernizace“ sil. II/156 Mánesova ulice - v úseku
most ev.č. 156-001b - Novohradská ul., České Budějovice“, který je uveden v příloze č. 1 návrhu
č. 349/RK/19;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smlouvy o postoupení práv
a povinností ze správních rozhodnutí podle části II. tohoto usnesení k podpisu hejtmance.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Dopravně bezpečnostní opatření na silnicích II. a III.
třídy na území Jihočeského kraje 2019“
Usnesení č. 256/2019/RK-63
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek v elektronické podobě, zprávu o hodnocení nabídek a protokoly o posouzení
splnění podmínek účasti v zadávacím řízení uvedené v přílohách č. 1 - 3 k návrhu č. 237/RK/19 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Dopravně bezpečnostní opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského
kraje 2019“ konané v režimu zjednodušeného podlimitního řízení za podmínek dle § 53 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
1. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Dopravně bezpečnostní opatření na silnicích II. a III. třídy
na území Jihočeského kraje 2019“:
název společnosti: SAFEROAD Czech Republic s. r. o.
se sídlem: Plzeňská 666, 330 21 Líně
IČO: 25229761
za cenu nejvýše přípustnou 9 557 955,00 Kč bez DPH, 11 565 125,55 Kč vč. DPH,
2. v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem možnost vyzvat k uzavření smlouvy dalšího
účastníka zadávacího řízení:
název společnosti: EUROVIA CS, a. s.
se sídlem: Národní 138/10, 110 00 Praha 1
IČO: 45274924
za cenu nejvýše přípustnou 11 852 328,00 Kč bez DPH, 14 341 316,88 Kč vč. DPH,
3. uzavření smlouvy o dílo ve znění dle přílohy č. 2 k návrhu č. 89/RK/19;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
1. zabezpečit všechny potřebné úkony k zadání veřejné zakázky „Dopravně bezpečnostní opatření na
silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje 2019“,
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Oprava elektroinstalace na domově mládeže“ (SOŠ
veterinární České Budějovice)
Usnesení č. 257/2019/RK-63
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. 315/RK/19 na plnění veřejné zakázky s názvem „Oprava elektroinstalace na domově
mládeže“ konané v režimu veřejné zakázky malého rozsahu za podmínek dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
1. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Oprava elektroinstalace na domově mládeže“:
název společnosti: TELESPOJ, s.r.o.
se sídlem: Nádražní 158/23, 370 01 České Budějovice
IČO: 48202983
za cenu nejvýše přípustnou 2 870 453,00 Kč bez DPH, 3 473 248,00 Kč vč. DPH,
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2. v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem možnost vyzvat k uzavření smlouvy další
účastníky zadávacího řízení v tomto pořadí:
1) název společnosti: Roman Kučera
se sídlem: Strádova 1725/37, 370 07 České Budějovice
IČO: 60823020
za cenu nejvýše přípustnou 3 375 000,00 Kč bez DPH, 4 083 750,00 Kč vč. DPH,
2) název společnosti: Revispol s.r.o.
se sídlem: Pražská tř. 2738/94, 370 04 České Budějovice
IČO: 27746381
za cenu nejvýše přípustnou 3 494 453,00 Kč bez DPH, 4 228 288,00 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Ing. Bc. Břetislavu Kábelemu, řediteli Střední odborné školy veterinární, mechanizační a zahradnické a
Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 9, IČO 60075911:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. vykonávat funkci stavebníka na „Oprava elektroinstalace na domově mládeže“.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Most ev. č. 0346-1 Nová Včelnice“
Usnesení č. 258/2019/RK-63
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. 331/RK/19 na plnění veřejné zakázky s názvem „Most ev. č. 0346-1 Nová
Včelnice“, konané v režimu zjednodušeného podlimitního řízení, za podmínek dle § 53 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Most ev. č. 0346-1 Nová Včelnice“:
název společnosti:
Reno Šumava, a. s.
se sídlem:
Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí
IČO:
60071346
za cenu nejvýše přípustnou 7 397 300,00 Kč bez DPH, 8 950 733,00 Kč vč. DPH,
III. ukládá
Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky „Most ev. č. 0346-1 Nová Včelnice“.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Most ev. č. 124-006 Janov“
Usnesení č. 259/2019/RK-63
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. 334/RK/19 na plnění veřejné zakázky s názvem „Most ev. č. 124-006 Janov“,
konané v režimu zjednodušeného podlimitního řízení, za podmínek dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Most ev. č. 124-006 Janov“:
název společnosti:
Starmosty, s. r. o.
se sídlem:
Na Čihadle 958/57, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO:
07122764
za cenu nejvýše přípustnou 9 842 443,92 Kč bez DPH, 11 909 357,14 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. 124-006 Janov“.
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K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Mosty ev. č. 145-017 a ev. č. 145-018 za obcí Stachy“
Usnesení č. 260/2019/RK-63
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. 335/RK/19 na plnění veřejné zakázky s názvem „Mosty ev. č. 145-017 a ev.
č. 145-018 za obcí Stachy“, konané v režimu zjednodušeného podlimitního řízení, za podmínek dle § 53
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Mosty ev. č. 145-017 a ev. č. 145-018 za obcí Stachy“:
název společnosti:
Reno Šumava, a. s.
se sídlem:
Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí
IČO:
60071346
za cenu nejvýše přípustnou 7 848 600,00 Kč bez DPH, 9 496 806,00 Kč vč. DPH,
III. ukládá
Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky „Mosty ev. č. 145-017 a ev. č. 145-018 za obcí
Stachy“.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Výstavba nové veřejné budovy v pasivním energetickém
standardu - objekt DDM Dačice“ (DDM, Jindřichův Hradec)
Usnesení č. 261/2019/RK-63
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. 360/RK/19 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Výstavba nové veřejné budovy v pasivním energetickém standardu - objekt DDM
Dačice“ konané v režimu zjednodušeného podlimitního řízení za podmínek dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
1. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Výstavba nové veřejné budovy v pasivním energetickém
standardu - objekt DDM Dačice“:
název společnosti: INEX Moravské Budějovice, s.r.o.
se sídlem: Husova 890, 676 02 Moravské Budějovice
IČO: 48531235
za cenu nejvýše přípustnou 17 684 900,00 Kč bez DPH, 21 398 729,00 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Mgr. Ludmile Huboňové Štufkové, ředitelce Domu dětí a mládeže, Jindřichův Hradec, Růžová 10,
IČO 42409152:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. vykonávat funkci stavebníka na „Výstavba nové veřejné budovy v pasivním energetickém standardu objekt DDM Dačice“.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „České Budějovice - Mánesova ulice – silnice II/156“
Usnesení č. 262/2019/RK-63
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. 361/RK/19 na plnění
veřejné zakázky s názvem „České Budějovice - Mánesova ulice – silnice II/156“ konané v režimu otevřeného
podlimitního řízení za podmínek dle § 56 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 „České Budějovice - Mánesova ulice – silnice II/156“:
název společnosti: SWIETELSKY stavební s.r.o.
se sídlem: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04
IČO: 48035599
za cenu nejvýše přípustnou 43 198 402,88 Kč bez DPH, 52 270 067,48 Kč vč. DPH,
2. v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem možnost vyzvat k uzavření smlouvy dalšího
účastníka zadávacího řízení:
název společnosti: STRABAG a.s.
se sídlem: Na Bělidle 198/21 150 00 Praha 5
IČO: 60838744
za cenu nejvýše přípustnou 44 468 323,98 Kč bez DPH, 53 806 672,02 Kč vč. DPH,
3. uzavření smlouvy o dílo ve znění dle přílohy č. 3 k návrhu č. 1362/RK/18;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
1. zabezpečit všechny potřebné úkony k zadání veřejné zakázky „České Budějovice - Mánesova ulice –
silnice II/156“,
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia
a Střední odborné školy ekonomické, Vimperk“
Usnesení č. 263/2019/RK-63
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. 362/RK/19 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia a Střední odborné školy
ekonomické, Vimperk“ 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 „Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia a Střední
odborné školy ekonomické, Vimperk“:
název společnosti: DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.
se sídlem: Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov
IČO: 26071584
za cenu nejvýše přípustnou 13 150 133,72 Kč bez DPH, 15 911 662,00 Kč vč. DPH,
2. v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem možnost vyzvat k uzavření smlouvy:
název společnosti: LUSPOL SE
se sídlem: Náměstí 14. října 1307/2, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO: 29029945
za cenu nejvýše přípustnou 13 180 999,00 Kč bez DPH, 15 949 009,00 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Mgr. Janu Heřtovi, řediteli Všeobecného a sportovního gymnázia, Vimperk, Pivovarská 69, IČO 000 72 982:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. vykonávat funkci stavebníka na „Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia a Střední odborné
školy ekonomické, Vimperk“.
K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Oprava silnice II/157 Dobrovodská ulice“
Usnesení č. 264/2019/RK-63
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění poptávky, tzn. výzvy k podání nabídky podle návrhu č. 356/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/157
Dobrovodská ulice“;
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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/157
Dobrovodská ulice“ v tomto složení:
členové/náhradníci:
a) Bc. Jiří Švec, člen rady kraje
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
b) Ing. Jan Vykouk, SÚS JčK, provozní náměstek
Bc. Tomáš Musil, SÚS JčK, vedoucí odd. ISS
c) Petr Brom, SÚS JčK, závod ČB, ředitel
Petr Nachtigal, SÚS JčK, závod ČB, 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 „Most ev. č. 1439-5 za Plešovicemi“
Usnesení č. 265/2019/RK-63
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu
č. 325/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. 1439-5 za Plešovicemi“,
2. seznam navržených dodavatelů k obeslání výzvou k podání nabídek uvedený v příloze č. 2 k návrhu
č. 325/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. 1439-5 za Plešovicemi“ pověřenou posouzením a hodnocením
nabídek v tomto složení:
členové/náhradníci:
a) Bc. Jiří Švec, člen rady kraje
Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky
b) Bc. Vlastimil Zikmund, SÚS JčK, náměstek TSÚ
Bc. Pavla Pulcová, SÚS JčK, vedoucí OTPS
c) Bc. Přemysl Kubalák, SÚS JčK, závod ČK, ředitel
Jiří Němeček, SÚS JčK, závod ČK, 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,
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 „Opěrná zeď a propustek pod silnicí III/14521a Svatá Maří“
Usnesení č. 266/2019/RK-63
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění poptávky, tzn. výzvy k podání nabídky podle návrhu č. 332/RK/19 a jeho přílohy č. 1;
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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 „Opěrná zeď a propustek
pod silnicí III/14521a Svatá Maří“,
2. seznam navržených dodavatelů k obeslání výzvou k podání nabídky uvedený v příloze č. 2 k návrhu
č. 332/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 „Opěrná zeď a propustek
pod silnicí III/14521a Svatá Maří“ v tomto složení:
členové/náhradníci:
a) Bc. Jiří Švec, člen rady kraje
Mgr. Jaromír Novák, náměstek hejtmanky
b) Bc. Vlastimil Zikmund, SÚS JčK, náměstek TSÚ
Bc. Pavla Pulcová, SÚS JčK, vedoucí OTPS
c) Ing. Jiří Růžička, SÚS JčK, závod PT, ředitel
Bc. Karel Plánek, SÚS JčK závod PT, provozní náměstek
d) Martin Šulista, SÚS JčK, investiční technik
Ing. Michaela Novotná, 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 „Průtah silnice III/1765 Bělčice
Usnesení č. 267/2019/RK-63
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu
č. 319/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 „Průtah silnice III/1765 Bělčice“,
2. seznam dodavatelů navržených k obeslání výzvou k podání nabídek uvedený v příloze č. 2 k návrhu
č. 319/RK/19;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi na výběr zhotovitele „Průtah silnice III/1765 Bělčice“ pověřenou posouzením a hodnocením nabídek
v tomto složení:
členové/náhradníci:
a) Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
Ing. Ivo Moravec, 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, provoz. nám.
d) Ing. Jan Hausel, SÚS JčK, inv. technik
Ivana Schwarzová, SÚS JčK, inv. technik
e) Jindřich Nováček, SÚS JčK, vedoucí odd. VZ
Ing. Veronika Vávrová, SÚS JčK, referent odd. VZ
f) Pavel Vejšický, město Bělčice, starosta
Ing. Karel Zeman, město Bělčice, místostarosta,
2. Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, zajistit provedení zadávacího řízení
a předložit zprávu radě kraje k projednání.
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K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Rekonstrukce silnice III/02220 Strakonice - Dražejov“
Usnesení č. 268/2019/RK-63
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu
č. 321/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 „Rekonstrukce silnice III/02220 Strakonice - Dražejov“,
2. seznam dodavatelů navržených k obeslání výzvou k podání nabídek uvedený v příloze č. 2 k návrhu
č. 321/RK/19;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi na výběr zhotovitele „Rekonstrukce silnice III/02220 Strakonice - Dražejov“ pověřenou posouzením
a hodnocením nabídek 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) Robert Vavřík, SÚS JčK, závod ST, ředitel
Martin Jirsa, SÚS JčK závod ST, provoz. nám.
d) Ing. Jan Hausel, SÚS JčK, inv. technik
Ivana Schwarzová, SÚS JčK, inv. technik
e) Jindřich Nováček, SÚS JčK, vedoucí odd. VZ
Ing. Veronika Vávrová, SÚS JčK, referent odd. VZ
f) Ing. Rudolf Oberfalcer, město Strakonice, místostarosta
Mgr. Břetislav Hrdlička, město Strakonice, starosta
g) Ing. Lukáš Srb, město Strakonice, investiční technik
Ing. Jana Narovcová, město Strakonice, vedoucí OM,
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 „Přeložka silnice III/17725 Řiště“
Usnesení č. 269/2019/RK-63
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu
č. 323/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 „Přeložka silnice III/17725 Řiště“,
2. seznam dodavatelů navržených k obeslání výzvou k podání nabídek uvedený v příloze č. 2 k návrhu
č. 323/RK/19;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi na výběr zhotovitele „Přeložka silnice III/17725 Řiště“ pověřenou posouzením a hodnocením nabídek
v tomto složení:
členové/náhradníci:
a) Bc. Jiří Švec, člen rady kraje
Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky
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, provoz. nám.
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d) Ing. Jan Hausel, SÚS JčK, inv. technik
Ivana Schwarzová, SÚS 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 „Dodávka 7 ks univerzálních nosičů výměnných nástaveb pro
údržbu komunikací“
Usnesení č. 270/2019/RK-63
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu č. 333/RK/19 a jeho
přílohu č. 1;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání nadlimitní veřejné zakázky na dodávky „Dodávka 7 ks
univerzálních nosičů výměnných nástaveb pro údržbu komunikací“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi na výběr dodavatele „Dodávka 7 ks univerzálních nosičů výměnných nástaveb pro údržbu
komunikací“ pověřenou posouzením a hodnocením nabídek v tomto složení:
členové/náhradníci:
a) Bc. Jiří Švec, člen rady kraje
Mgr. Jaromír Novák, náměstek hejtmanky
b) Ing. Jan Vykouk, SÚS JčK, provozní náměstek
Bc. Tomáš Musil, SÚS JčK, ved. odd. ISS
c) Ing. Josef Tolkner, SÚS JčK, závod J. Hradec, ředitel
Aleš Kolman, SÚS JčK, závod J. Hradec, provozní náměstek
d) Jaroslav Kozák, SÚS JčK, závod Písek, ředitel
Ing. Rudolf Pešta, SÚS JčK, závod Písek, provozní náměstek
e) Robert Vavřík, SÚS JčK, závod Strakonice, ředitel
Martin Jirsa, SÚS JčK, závod Strakonice, provozní náměstek
f) 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 „Hala na skladování posypové soli Tábor“
Usnesení č. 271/2019/RK-63
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu
č. 327/RK/19 a jeho přílohy č. 1 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 „Hala na skladování posypové soli Tábor“,
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi na výběr zhotovitele „Hala na skladování posypové soli Tábor“ pověřenou posouzením a hodnocením
nabídek v tomto složení:
členové/náhradníci:
a) Bc. Jiří Švec, člen rady kraje
Ing. Ivo Moravec, člen rady kraje
b) Ing. Jan Vykouk, SÚS JčK, náměstek PÚ
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Bc. Tomáš Musil, SÚS JčK, ved. odd. ISS
c) Radka Pavlíková, SÚS JčK, závod TA, ředitelka
Miloš David, SÚS JčK, závod TA, provoz. nám.
d) Jiří Novotný, SÚS JčK, referent odd. VZ
Ing. Michaela Moučková, SÚS JčK, ref. 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 „Rozšíření haly na sůl stř. Vyšší Brod“
Usnesení č. 272/2019/RK-63
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu
č. 328/RK/19 a jeho přílohy č. 1 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 „Rozšíření haly na sůl stř. Vyšší Brod“,
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi na výběr zhotovitele „Rozšíření haly na sůl stř. Vyšší Brod“ pověřenou posouzením a hodnocením
nabídek v tomto složení:
členové/náhradníci:
a) Bc. Jiří Švec, člen rady kraje
Mgr. Pavel Talíř, člen rady kraje
b) Ing. Jan Vykouk, SÚS JčK, náměstek PÚ
Bc. Tomáš Musil, SÚS JčK, ved. odd. ISS
c) Bc. Přemysl Kubalák, SÚS JčK, závod ČK, ředitel
Jiří Němeček, SÚS JčK závod ČK, provoz. nám.
d) Jiří Novotný, SÚS JčK, referent odd. VZ
Ing. Michaela Moučková, SÚS JčK, ref. 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 „Most ev. č. 1354 - 1 přes říčku Smutná za Bechyní“
Usnesení č. 273/2019/RK-63
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace, návrhu smlouvy a ustanovení komise podle návrhu
č. 329/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. 1354 – 1 přes říčku Smutná za Bechyní“;
III. jmenuje
komisi na výběr dodavatele „Most ev.č. 1354 – 1 přes říčku Smutná za Bechyní“ pověřenou všemi úkony
uvedenými v příloze č. 3 k návrhu č. 329/RK/19 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) JUDr. Josef Knot, MBA, první náměstek hejtmanky
Jaroslav Kupsa, člen zastupitelstva kraje
2) Milan Macek, SÚS, mostmistr závodu Tábor
Radka Pavlíková, SÚS, ředitelka závodu Tábor
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3) Bc. Pavla Pulcová, SÚS, vedoucí OTPS
Šárka Hošková DiS., SÚS, investiční technik
4) Ing. Pavel Bürger, OVZI KÚ
Ing. Kateřina Cundová, OVZI KÚ
5) Jiří Letovský, OVZI KÚ
Ing. Zdeňka Szczotková, 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. 152 - 006 ve Slavonicích“
Usnesení č. 274/2019/RK-63
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace, návrhu smlouvy a ustanovení komise podle návrhu
č. 291/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. 152 – 006 ve Slavonicích;
III. jmenuje
komisi na výběr dodavatele „Most ev.č. 152 – 006 ve Slavonicích“ pověřenou všemi úkony uvedenými
v příloze č. 3 k návrhu č. 291/RK/19 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) JUDr. Josef Knot, MBA, první náměstek hejtmanky
Bc. Jiří Švec, člen rady kraje
2) Zdeněk Vašek, SÚS, mostmistr závodu Jindřichův Hradec
Ing. Josef Tolkner, SÚS, ředitel závodu Jindřichův Hradec
3) Ing. Pavla Pulcová, SÚS, vedoucí OTPS
Ivana Schwarzová, SÚS, investiční technik
4) Ing. Pavel Bürger, OVZI KÚ
Ing. Kateřina Cundová, OVZI KÚ
5) Jiří Letovský, OVZI KÚ
Ing. Zdeňka Szczotková, 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. 1721 – 2 Katovice Liboč“
Usnesení č. 275/2019/RK-63
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. 299/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. 1721 – 2 Katovice Liboč“;
III. jmenuje
komisi na výběr dodavatele „Most ev.č. 1721 – 2 Katovice Liboč“ pověřenou všemi úkony uvedenými
v příloze č. 3 k návrhu č. 299/RK/19 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) JUDr. Josef Knot, MBA, první náměstek hejtmanky
Jaroslav Kupsa, člen zastupitelstva kraje
2) Tomáš Zábranský, SÚS, mostmistr závodu Strakonice
Robert Vavřík, SÚS, ředitel závodu Strakonice
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3) Bc. Pavla Pulcová, SÚS, vedoucí OTPS
Ing. Jan Hausel, SÚS, investiční technik
4) Mgr. Michal Ludvík, OVZI
Ing. Klára Tejmlová, OVZI
5) Jiří Letovský, OVZI
Ing. Zdeňka Szczotková, OVZI;
IV. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení zadávacího řízení a předložit
zprávu radě kraje k projednání.
K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Modernizace silnice III/00354 Lidická tř. – Včelná, 2. etapa - část
1, 2, 3“
Usnesení č. 276/2019/RK-63
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace, návrhu smlouvy a ustanovení komise podle návrhu
č. 289/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 „Modernizace silnice III/00354 Lidická tř. – Včelná, 2. etapa - část 1, 2, 3“;
III. jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek „Modernizace silnice III/00354 Lidická tř. – Včelná, 2. etapa - část 1, 2, 3“
pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 3 k návrhu č. 289/RK/19 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Milan Veleba, KÚ, ODSH
Ing. Radomír Kučera, KÚ, ODSH
2) Mgr. Michal Ludvík, OVZI
Bc. Štěpán Vondráček, OVZI
3) Ing. Klára Tejmlová, OVZI
Ing. Kateřina Cundová, OVZI;
2. komisi na výběr dodavatele „Modernizace silnice III/00354 Lidická tř. – Včelná, 2. etapa - část 1, 2, 3“
pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 3 k návrhu č. 289/RK/19 v tomto složení:
1) Bc. Jiří Švec, člen rady kraje
Jaroslav Kupsa, člen zastupitelstva kraje
2) Ing. Jiří Klása, KÚ, vedoucí ODSH
Ing. Jan Vácha, KÚ, ODSH
3) Milan Veleba, KÚ, ODSH
Ing. Radomír Kučera, KÚ, ODSH
4) Mgr. Viktor Lavička, člen zastupitelstva stat. města ČB
Ing. Michaela Kudláčková, člen zastupitelstva stat. města ČB
5) Mgr. Tomáš Chovanec, člen rady stat. města ČB
Petr Štěpánek, člen zastupitelstva stat. města ČB;
IV. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení zadávacího řízení a předložit
zprávu radě kraje k projednání.
K bodu: Zadávací řízení - veřejná zakázka ‘‘Dodávka zdravotnických přístrojů pro ZZS JčK“
Usnesení č. 277/2019/RK-63
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle
návrhu č. 293/RK/19 a jeho příloh č. 1 - 2;
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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 dodávky „Dodávka zdravotnických přístrojů pro ZZS JčK“;
III. ukládá
z titulu zřizovatele Zdravotnické záchranné službě Jihočeského kraje, IČO 48199931, jakožto zadavateli,
jmenovat komisi:
1. pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Dodávka zdravotnických přístrojů pro ZZS JčK“ pověřenou
všemi úkony uvedenými v příloze č. 2 k návrhu č. 293/RK/19 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Kateřina Schacková, ZZS JčK
Ing. Renata Tesaříková, MBA, ZZS JčK
2) Mgr. Michal Ludvík, OVZI
Bc. Štěpán Vondráček, OVZI
3) Ing. Klára Tejmlová, OVZI
Ing. Kateřina Cundová, OVZI;
2. na výběr dodavatele na akci „Dodávka zdravotnických přístrojů pro ZZS JčK“ pověřenou všemi úkony
uvedenými v příloze č. 2 k návrhu č. 293/RK/19 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka kraje
Mgr. Jaromír Novák, náměstek hejtmanky
2) Ing. Milan Rybák, OZDR KÚ
Mgr. Petr Studenovský, OZDR KÚ
3) Mgr. Michal Ludvík, OVZI JčK
Bc. Štěpán Vondráček, OVZI JčK
4) Ing. Romana Svobodová, ZZS JčK
Ing. Renata Tesaříková, MBA, ZZS JčK
5) Bc. Zdeněk Kafka, ZZS JčK
MUDr. René Papoušek, ZZS JčK;
3. MUDr. Markovi Slabému, MBA, řediteli Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, zajistit
provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.
K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Stavební úpravy WC objektu G – starého internátu“ (SOŠE
a COP Hluboká nad Vltavou)
Usnesení č. 278/2019/RK-63
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídky podle návrhu č. 285/RK/98 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 „Stavební úpravy WC objektu G – starého
internátu“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Střední odborné škole elektrotechnické, Centru odborné přípravy, Hluboká nad Vltavou,
Zvolenovská 537, IČO 00513156, jakožto zadavateli, jmenovat komisi pro otevírání obálek a posouzení
a hodnocení nabídek na výběr dodavatele na akci „Stavební úpravy WC objektu G – starého internátu“
v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky
JUDr. Josef Knot, MBA, první náměstek hejtmanky
2) Jaroslav Kupsa, člen zastupitelstva kraje
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
3) Ing. Pavel Zasadil, ředitel školy
Mgr. Jiří Mrázek, zástupce ředitele školy
4) Ing. Jan Kašpar, zástupce ředitele školy
Jiří Pečený, pracovník školy
5) Ing. Vladimír Filip, OŠMT KÚ
PaedDr. Jiří Moravec, OŠMT KÚ
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6) Ing. Vladimír Hruška, OVZI KÚ
Ing. Petr Hrstka, OVZI KÚ,
2. Ing. Pavlu Zasadilovi, řediteli Střední odborné škole elektrotechnické, Centra odborné přípravy, Hluboká
nad Vltavou, Zvolenovská 537, IČO 00513156, zajistit provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě
kraje k projednání.
K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti – objekt polesí Hůrka,
Smrkovice“ (Krajské školní hospodářství, ČB)
Usnesení č. 279/2019/RK-63
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. znění výzvy k podání nabídek a prokázání kvalifikace (základních údajů zadávací dokumentace)
a ustanovení komise podle návrhu č. 344/RK/19 a jeho příloh č. 1 – 2,
2. možnost zapracování připomínek poskytovatele dotace k Zadávací dokumentaci uvedené v příloze č. 1
návrhu č. 344/RK/19;
II. schvaluje
zahájení opakovaného 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 „Snížení energetické náročnosti – objekt polesí Hůrka, Smrkovice“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Krajskému školnímu hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2, IČO
71294775, jakožto zadavateli, jmenovat komisi na výběr dodavatele „Snížení energetické náročnosti – objekt
polesí Hůrka, Smrkovice“ pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 2 k návrhu č. 344/RK/19 v tomto
složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky
Jaroslav Kupsa, člen zastupitelstva kraje
2) Bc. Petr Stehlík, ředitel KŠH ČB
Bc. Kateřina Pixová, zástupce ředitele pro ekonomiku KŠH ČB
3) David Johaník, stavební technik KŠH ČB
Ing. Hana Čelakovská, projektový manažer KŠH ČB
4) Ing. Hynek Čížek, Ph.D., vedoucí oddělení evropských fondů a strategií OŠMT KÚ
Bc. Hana Burcevová, DiS., oddělení evropských fondů a strategií OŠMT KÚ
5) Bc. Štěpán Vondráček, vedoucí oddělení realizace veřejných zakázek OVZI KÚ
Ing. Pavel Bürger, oddělení realizace veřejných zakázek OVZI KÚ,
2. Bc. Petru Stehlíkovi, řediteli Krajského školního hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu
1952/2, zajistit provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.
K bodu: „Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia, Český Krumlov, Chvalšinská 112“ – vícepráce a
méněpráce – dodatek smlouvy č. 1
Usnesení č. 280/2019/RK-63
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vícepráce a méněpráce na akci „Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia, Český Krumlov,
Chvalšinská 112“ uvedené ve změnovém listě č. 1 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 k návrhu č. 322/RK/19
ve výši dodatečných stavebních prací 681 556,41 Kč bez DPH a nerealizovaných prací ve výši 55 173,66 Kč
bez DPH;
II. schvaluje
1. změnový list č. 1 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 k návrhu č. 322/RK/19,
2. uzavření dodatku č. 1 příslušné smlouvy o dílo uzavřené mezi Gymnáziem, Český Krumlov, Chvalšinská
112, IČO 00583839 a zhotovitelem stavby firmou VIDOX s.r.o., U Poráků 511, 381 01 Český Krumlov, IČO
25160168,
3. příspěvek z Fondu rozvoje školství jako změnu závazného vztahu ke zřizované organizaci pro
Gymnázium, Český Krumlov, Chvalšinská 112, IČO 00583839, ve výši 757 923 Kč v souladu s důvodovou
zprávou návrhu č. 322/RK/19;
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III. ukládá
PaedDr. Haně Bůžkové, ředitelce Gymnázia, Český Krumlov, Chvalšinská 112, IČO 00583839, uzavřít
dodatek č. 1 smlouvy s dodavatelem podle části II. tohoto usnesení.
K bodu: Smlouva o účasti na řešení projektu výzkumu a vývoje a o využití výsledků výzkumu a vývoje
(projekt „Udržitelný rozvoj kulturní krajiny a ochrana historických památek v zalesněném prostředí“
Usnesení č. 281/2019/RK-63
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
informaci o projektu „Udržitelný rozvoj kulturní krajiny a ochrana historických památek v zalesněném
prostředí“;
II. schvaluje
Smlouvu o účasti na řešení projektu výzkumu a vývoje a o využití výsledků výzkumu a vývoje dle přílohy č. 1
návrhu č. 310/RK/19;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci usnesení.
K bodu: Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního
vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II.“
Usnesení č. 282/2019/RK-63
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. žádost Aleny Čapkové o změnu příjemce dotace v uzavřené smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihočeského kraje v rámci dotačního programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění
domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II.“, 1. výzva, dle přílohy č. 1 k návrhu č. 245/RK/19,
2. žádost Tomáše Chlaně o opravu bankovního spojení příjemce dotace v uzavřené smlouvě o poskytnutí
dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního programu Jihočeského kraje „Snížení emisí
z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II.“, 1. výzva, dle přílohy
č. 1 k návrhu č. 245/RK/19,
3. žádost Jaroslava Drdy o prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v uzavřené smlouvě
o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního programu Jihočeského kraje „Snížení
emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II.“, 1. výzva, dle přílohy
č. 1 k návrhu č. 245/RK/19;
II. schvaluje
1. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji II.“, 1. výzva, č. smlouvy SDO/OEZI/5584/2018 uzavřené dne 17. 5. 2018 s Jaroslavem
Čapkem, 373 71 Adamov, kterým se mění příjemce dotace v preambuli smlouvy z Jaroslava Čapka, 373 71
Adamov na Alenu Čapkovou, 373 71 Adamov z důvodu změny vlastnictví předmětné nemovitosti vzhledem
k úmrtí Jaroslava Čapka, dle přílohy č. 2 k návrhu č. 245/RK/19,
2. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji II.“, 1. výzva, č. smlouvy SDO/OEZI/6430/2018 ze dne 14. 6. 2018, uzavřené
s Tomášem Chlaněm, 391 81 Zlukov dle přílohy č. 3 k návrhu č. 245/RK/19, kterým se mění bankovní
spojení příjemce dotace v preambuli smlouvy,
3. Jaroslavu Drdovi, Klokoty, 390 03 Tábor, prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci
dotačního programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji II.“, 1. výzva, do 15. 4. 2019,
4. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji II.“, 1. výzva, č. smlouvy SDO/OEZI/6617/2018 ze dne 19. 6. 2018 dle přílohy
č. 4 k návrhu č. 245/RK/19, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 15. 4. 2019;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.
T: 30. 4. 2019
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K bodu: Individuální dotace z rozpočtu kraje na výměnu kotlů ATMOS C18S, C20S a C30S
Usnesení č. 283/2019/RK-63
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v maximální výši 120 000,00 Kč Janu
Lavičkovi, 382 03 Křemže, na výměnu kotle ATMOS C20S vyrobeného od března 2000 na základě žádosti,
která byla podána Janem Lavičkou v rámci dotačního programu Jihočeského kraje „Snížení emisí
z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II.“, 1. výzva, a prošla úspěšně
kontrolou přijatelnosti, avšak nemohla být v dotačním programu podpořena z důvodu chybného uvedení
emisní třídy na výrobním štítku,
2. uzavření smlouvy o poskytnutí dotace dle vzoru schváleného usnesením rady kraje č. 24/2019/RK-58 ze
dne 10. 1. 2019;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.
T: 31. 12. 2019
K bodu: Rozvojový program - Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických
pracovníků mateřských, základních a středních škol, konzervatoří a školních družin v roce 2019
Usnesení č. 284/2019/RK-63
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
návrh přidělení finančních prostředků školám zřizovaným krajem a obcemi z rozvojového programu
vyhlášeného MŠMT Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků
mateřských, základních a středních škol, konzervatoří a školních družin v roce 2019, v rámci výkonu
přenesené působnosti dané MŠMT v souladu s § 163 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,
dle důvodové zprávy a přílohy návrhu č.163/RK/19;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení finančních prostředků školám zřizovaným krajem a obcemi
z rozvojového programu vyhlášeného MŠMT Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování
pedagogických pracovníků mateřských, základních a středních škol, konzervatoří a školních družin v roce
2019, v rámci výkonu přenesené působnosti dané MŠMT v souladu s § 163 odst. 1 písm. a) zákona
č 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
v platném znění;
III. ukládá
1. JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení přidělení finančních prostředků
rozvojového programu vyhlášeného MŠMT Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování
pedagogických pracovníků mateřských, základních a středních škol, konzervatoří a školních družin v roce
2019 vybraným školám, zřizovaným krajem i obcemi,
2. Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh na jednání zastupitelstva kraje.
T: 11. 4. 2019
K bodu: Rozvojový program - Podpora odborného vzdělávání
Usnesení č. 285/2019/RK-63
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
návrh přidělení finančních prostředků školám zřizovaným krajem a obcí z rozvojového programu
vyhlášeného MŠMT Podpora odborného vzdělávání pro školní rok 2018/2019, v rámci výkonu přenesené
působnosti dané MŠMT v souladu s § 163 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, dle důvodové
zprávy a přílohy návrhu č.318/RK/19;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení finančních prostředků školám zřizovaným krajem a obcí
z rozvojového programu vyhlášeného MŠMT Podpora odborného vzdělávání pro školní rok 2018/2019,
v rámci výkonu přenesené působnosti dané MŠMT v souladu s § 163 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004
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Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném
znění;
III. ukládá
1. JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení přidělení finančních prostředků
rozvojového programu vyhlášeného MŠMT Podpora odborného vzdělávání pro školní rok 2018/2019
vybraným školám, zřizovaným krajem i obcí,
2. Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh na jednání zastupitelstva kraje.
T:11. 04. 2019
K bodu: Podání žádostí do Národního dotačního programu 21-Centra odborné přípravy
Usnesení č. 286/2019/RK-63
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
podání žádostí vybraných středních škol zřizovaných Jihočeským krajem do Národního dotačního programu
21 – Centra odborné přípravy vyhlašovaného Ministerstvem zemědělství dle přílohy návrhu 326/RK/19;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci pro SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnickou
a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92, 372 16 České
Budějovice, IČO 60075911, ve výši 1 666 000,-Kč,
2. žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci pro Střední rybářskou školu a Vyšší odbornou školu
vodního hospodářství a ekologie, Vodňany, Zátiší 480, 389 01 Vodňany, IČO 60650770, ve výši 1 666 000,Kč,
3. žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci pro Střední školu rybářskou a vodohospodářskou Jakuba
Krčína, Třeboň, Táboritská 941/Il, 379 01 Třeboň, IČO 00510912, ve výši 1 666 000,-Kč,
4. žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci pro Vyšší odbornou školu lesnickou a Střední lesnickou
školu Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55, 397 01 Písek, IČO 60869861, ve výši 1 666 000,-Kč;
III. ukládá
Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit zastupitelstvu kraje k projednání návrh v souladu
s částí II. usnesení.
T: 11. 4. 2019
K bodu: Žádosti o poskytnutí individuální dotace z oblasti sportu
Usnesení č. 287/2019/RK-63
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádosti o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Jihočeského kraje uvedené v důvodové zprávě návrhu
č. 292/RK/19;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. poskytnutí individuální dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy ve znění přílohy
návrhu č. 292/RK/19:
a) ve výši 2 000 000 Kč žadateli: Nadační fond na podporu fotbalové mládeže Jihočeského kraje,
Skuherského 1478/14, 370 01 České Budějovice, IČO 02043572, na účel: „Podpora činnosti Regionální
fotbalové akademie Jihočeského kraje“, termín dosažení účelu dotace: 31. 7. 2020,
b) ve výši 3 000 000 Kč žadateli: SK Dynamo České Budějovice akademie, z.s., Střelecký ostrov 27/3, 370
01 České Budějovice, IČO 47234199, na účel: „Podpora fotbalové akademie SK Dynamo České
Budějovice, z.s.“, termín dosažení účelu dotace: 30. 6. 2020,
c) ve výši 1 750 000 Kč žadateli: FC Táborsko z.s., Kvapilova 3075, 390 03 Tábor, IČO 47267968, na účel:
„Sportovní centrum mládeže FC MAS Táborsko“, termín dosažení účelu dotace: 30. 6. 2020,
d) ve výši 6 000 000 Kč žadateli: HC České Budějovice, z.s., F.A. Gerstnera 7/8, 370 01 České Budějovice,
IČO 14499061, na účel: „Zajištění, provozování a rozvoj mládežnického klubu ledního hokeje - Akademie
ČSLH“, termín dosažení účelu dotace: 30. 4. 2020,
e) ve výši 1 000 000 Kč žadateli: HC České Budějovice, z.s., F.A. Gerstnera 7/8, 370 01 České Budějovice,
IČO 14499061, na účel: uspořádání akce „O letní pohár hejtmanky Jihočeského kraje“, termín dosažení
účelu dotace: 30. 9. 2019,
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f) ve výši 270 000 Kč žadateli: Jihočeská krajská organizace ČUS, Skuherského 1478/14, 370 01 České
Budějovice, IČO 70923400, na účel: „Vytvoření databáze sportovních zařízení Jihočeského kraje“, termín
dosažení účelu dotace: 31. 12. 2019;
2. vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve znění přílohy návrhu č. 292/RK/19, o jejímž poskytnutí
rozhoduje podle zákona č. 129/2000 Sb., zákon o krajích, ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo kraje;
II. ukládá
Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit zastupitelstvu kraje k projednání návrh v souladu
s částí II. usnesení.
T: 11. 4. 2019
K bodu: Rozpočet školství – Rozpis rozpočtu škol a školských zařízení na rok 2019
Usnesení č. 288/2019/RK-63
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
normativní rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Jihočeského kraje na rok 2019 jednotlivým
školám a školským zařízením zřizovaným krajem a obcemi, v rámci výkonu přenesené působnosti dané
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, dle důvodové zprávy a přílohy návrhu č. 261/RK/19;
II. doporučuje
zastupitelstvu vzít na vědomí normativní rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Jihočeského
kraje na rok 2019 jednotlivým školám a školským zařízením zřizovaným krajem a obcemi Jihočeského kraje,
v rámci výkonu přenesené působnosti dané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 161
odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání,
v platném znění;
III. ukládá
1. JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení normativního rozpisu rozpočtu
přímých výdajů regionálního školství Jihočeského kraje na rok 2019 jednotlivým školám a školským
zařízením zřizovaným krajem a obcemi Jihočeského kraje,
2. Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh na jednání zastupitelstva kraje.
T: 11. 4. 2019
K bodu: Nominace konkurzních komisí
Usnesení č. 289/2019/RK-63
Rada Jihočeského kraje
jmenuje
předsedy a členy konkursních komisí pro jednotlivá konkursní řízení dle přílohy návrhu č. 300/RK/19
v souladu s § 1 odst. 1 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích
(dále jen konkursní vyhláška).
K bodu: Personální záležitosti školství - změna příplatku za vedení a osobního příplatku
Usnesení č. 290/2019/RK-63
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
1. změnu příplatku za vedení řediteli Dětského domova, Zvíkovské Podhradí 42, IČO 60869071, s účinností
od 1. dubna 2019 v souladu s čl. 1 a 2 směrnice č. SM/5/RK, změna č. 10 „Zásady hodnocení ředitelů škol
a školských zařízení zřizovaných Jihočeským krajem“, v souladu s důvodovou zprávou a dle přílohy návrhu
č. 298/RK/19;
2. změnu osobního příplatku řediteli Základní umělecké školy, Vodňany, nám. 5. května 104, IČO
70835560, s účinností od 1. dubna 2019 v souladu s čl. 3 a 4 směrnice č. SM/5/RK, změna č. 10 „Zásady
hodnocení a odměňování ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Jihočeským krajem“ a § 131 zákona
č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, dle důvodové zprávy a přílohy návrhu č. 298/RK/19.
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K bodu: Nízkorychlostní kontrolní vážení
Usnesení č. 291/2019/RK-63
Rada Jihočeského kraje
I. pověřuje
Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o. zajistit v souladu s §38a, odst. 3, písm. a), a násl. zák. č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů v součinnosti s Policií České republiky nebo
celními úřady nízkorychlostní kontrolní vážení na silnicích I., II. a III. třídy na území Jihočeského kraje, a to
v termínu do 31. 12. 2019;
II. schvaluje
příkazní smlouvu k provádění nízkorychlostního kontrolního vážení vozidel na silnicích I., II. a III. třídy
v Jihočeském kraji uvedenou v příloze mat. č. 320/RK/19;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit kroky související s realizací částí I. a II.
usnesení mat. č. 320/RK/19.
T: 31. 3. 2019
K bodu: Rozpočtové změny 5/19
Usnesení č. 292/2019/RK-63
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. rozpočtová opatření č. 73/R – 91/R,
2. návrh rozpočtového opatření č. 72/Z;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření č. 72/Z;
III. ukládá
1. JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení rozpočtových opatření
č. 73/R - 91/R,
2. Mgr. Jaromíru Novákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit rozpočtové opatření č. 72/Z zastupitelstvu kraje
k projednání.
K bodu: Nabídka Československé obchodní banky, a.s., na zhodnocení depozit Jihočeského kraje - březen
2019
Usnesení č. 293/2019/RK-63
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
nabídku Československé obchodní banky, a. s., na zhodnocování depozitních zůstatků dle důvodové
zprávy;
II. schvaluje
1. znění Smlouvy o ČSOB spořicím účtu pro podnikatele dle přílohy č. 1 návrhu č. 287/RK/19,
2. znění Oznámení Československé obchodní banky, a. s., o stanovených úrokových podmínkách vkladů
a úvěrů v Kč dle přílohy č. 2 návrhu č. 287/RK/19;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré administrativní úkony spojené
s přijetím nabídky zhodnocování depozitních zůstatků od Československé obchodní banky, a. s.
K bodu: Informace o stavu majetku Jihočeského kraje k 31. 12. 2018
Usnesení č. 294/2019/RK-63
Rada Jihočeského kraje
bere na vědomí
informaci o stavu majetku Jihočeského kraje k 31. 12. 2018.
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K bodu: Smlouva o výpůjčce pozemků v ZCHÚ „Klokočínské louky“ v k. ú. Skály u Protivína
Usnesení č. 295/2019/RK-63
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků, pozemkových parcel KN č. 281/1, 283/1, 283/2, 283/3, 283/4, 283/5,
283/6, 307/1 a 307/2 v k. ú. Skály u Protivína, ve zvláště chráněném území „Klokočínské louky“, mezi
Krajským školním hospodářstvím, České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2, IČO 71294775, jako
půjčitelem a společností REVITA CZ o.p.s., V Lipkách 96, 386 01 Strakonice, IČO 28079086, jako
vypůjčitelem, dle návrhu smlouvy o výpůjčce nemovité věci č. SV/OHMS/017/19 v příloze č. 1 návrhu
č. 195/RK/19, na dobu 15 let od podpisu smlouvy;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci části I. tohoto usnesení;
III. pověřuje
Bc. Petra Stehlíka, ředitele Krajského školního hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2,
IČO 71294775, uzavřením smlouvy dle části I. tohoto usnesení a kontrolou dodržování jejích podmínek.
K bodu: Výpůjčka movitého majetku - dodatek č. 1
Usnesení č. 296/2019/RK-63
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
výpůjčku movitého majetku a uzavření dodatku č. 1 smlouvy o výpůjčce movitého majetku ve vlastnictví
Jihočeského kraje s Krajským školním hospodářstvím České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2,
370 76 České Budějovice, IČO 71294775, dle přílohy návrhu č. 340/RK/19;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci části I. usnesení.
K bodu: Uzavření dodatku k nájemní smlouvě na dlouhodobý pronájem souboru nemovitostí Nemocnici
Dačice, a.s. a dodatku ke smlouvě o správě pronajatého majetku
Usnesení č. 297/2019/RK-63
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. uzavření dodatku č. 10 k nájemní smlouvě č.SN/OHMS/003/10 ze dne 27. 1. 2010 v příloze č. 1 návrhu
č. 269/RK/19;
2. uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o správě pronajatého majetku č. SDO/OSVZ/003/10 ze dne 27. 1. 2010
uvedeného v příloze č. 2 návrhu č. 269/RK/19;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit uzavření obou dodatků dle části I. usnesení.
K bodu: Věcné břemeno pro STARNET, s.r.o. v k. ú. Prachatice
Usnesení č. 298/2019/RK-63
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. zřízení věcného břemene – služebnosti na dobu neurčitou na části pozemku stavební parc. KN č. 486,
jehož součástí je stavba čp.137, v rozsahu cca 10 bm v k. ú. Prachatice, ve vlastnictví Jihočeského kraje,
které bude spočívat v právu uložení podzemního vedení veřejné komunikační sítě a v právech vyplývajících
ze zákona o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb. ve prospěch společnosti STARNET, s.r.o., se
sídlem Žižkova 226/3, 370 01 České Budějovice, IČO 26041561, za jednorázovou úhradu 10 000 Kč bez
DPH,
2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene dle návrhu smlouvy
č. SSB/OHMS/018/19 v příloze č. 4 návrhu č. 307/RK/19,
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3. udělení souhlasu dle § 184a stavebního zákona se stavebním záměrem v příloze č. 5 návrhu
č. 307/RK/19;
II. pověřuje
Mgr. Janu Dejmkovou, ředitelku Gymnázia, Prachatice, Zlatá stezka 137, IČO 60096136, kontrolou
dodržování podmínek smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene dle části I. usnesení.
K bodu: Individuální dotace v rámci záštit členů Rady Jihočeského kraje
Usnesení č. 299/2019/RK-63
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
předložení žádostí o poskytnutí individuální dotace jednotlivých žadatelů dle přílohy návrhu č. 305/RK/19;
II. schvaluje
1. poskytnutí individuální dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle schváleného
vzoru:
a) ve výši 10 000,- Kč příjemci: Spolek Třeboňská nocturna, Vrchlického 939/II, 379 01 Třeboň,
IČO 27040721, na zajištění akce: „Třeboňská nocturna 2019“,
b) ve výši 3 000,- Kč příjemci: Tělocvičná jednota Sokol Volyně, Sokolská 383, 387 01 Volyně,
IČO 00667994, na zajištění akce: „Oslavy 150. výročí založení jednoty a 90. výročí postavení sokolovny
ve Volyni“,
c) ve výši 9 000,- Kč příjemci: Klub českých turistů, odbor Milevsko, Č. Holase 1232, 399 01 Milevsko,
IČO 63299178, na zajištění akcí: „Turistický pochod a cykloakce - Probouzející se přírodou Milevska
a Kovářovska“ a „Vydání publikace o historii klubu k výročí 100 let od založení“,
d) ve výši 7 000,- Kč příjemci: Okresní agrární komora Tábor, Purkyňova 2533, 390 02 Tábor,
IČO 49062913, na zajištění akce: „Manažerské, marketingové a obchodní fórum zemědělců, potravinářů,
výroby, obchodu, služeb, bankovnictví a pojišťovnictví Jihočeského kraje a Kraje Vysočina“,
e) ve výši 10 000,- Kč příjemci: RADAMBUK - Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje, z.s., Husova tř.
622/45, 370 05 České Budějovice, IČO 26516519, na zajištění akce: „Bambifest České Budějovice 2019“,
f) ve výši 5 000,- Kč příjemci: Student Cyber Games, z.s., Křenová 89/19, 602 00 Brno, IČO 26678586,
na zajištění akce: „pIšQworky 2019“,
g) ve výši 5 000,- Kč příjemci: Student Cyber Games, z.s., Křenová 89/19, 602 00 Brno, IČO 26678586,
na zajištění akce: „Prezentiáda 2019“,
2. poskytnutí individuální dotace a převod finančních prostředků na zřizovatelský odbor OZDR ve výši
5 000,- Kč příjemci: Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje, B. Němcové 1931/6, 370 01 České
Budějovice, IČO 48199931, na zajištění akce: „II. ročník odborné konference - Jihočeský den
přednemocniční neodkladné péče“;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části
II. usnesení.

Mgr. Ivana Stráská
Hejtmanka Jihočeského kraje

…………………………………..
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