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 64. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne 28. 3. 2019
Program:
1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje
Usnesení 300/2019/RK-64
2. Roční prováděcí plán Rámcové smlouvy o spolupráci mezi Jihočeským krajem a společností ČEZ, a.s. za
rok 2018
Usnesení 301/2019/RK-64
3. Návrh opětovné volby přísedících krajského soudu
Usnesení 302/2019/RK-64
4. Rozhodnutí jediného akcionáře - Personální změna v představenstvu obchodní společnosti Nemocnice
České Budějovice, a.s.
Usnesení 303/2019/RK-64
5. Společný postup při zadávání veřejné zakázky „Systém sdílení informací v akutních případech v rámci
přeshraniční spolupráce při poskytování PNP“ s Jihomoravským krajem
Usnesení 304/2019/RK-64
6. Změna č. 1 plánu reprodukce majetku a odpisového plánu na rok 2019 Zdravotnické záchranné služby
Jihočeského kraje a Psychiatrické léčebny Lnáře
Usnesení 305/2019/RK-64
7. Návrh vymezení zonace území Národního parku Šumava
Usnesení 306/2019/RK-64
8. Volba člena představenstva společnosti RERA a. s.
Usnesení 307/2019/RK-64
9. Smlouva příkazní a o správě majetku
Usnesení 308/2019/RK-64
10. Silnice II/122 – průtah Lhenice – vícepráce, méněpráce – prodloužení termínu - dodatek smlouvy
Usnesení 309/2019/RK-64
11. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Dodávka a montáž strojního zařízení pro technické učební
obory školních dílen Na Pískách“
Usnesení 310/2019/RK-64
12. Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka - „Generální rekonstrukce elektroinstalace v budově A - hlavní
budova“ (DD, ZŠ, ŠJ a ŠD Volyně)
Usnesení 311/2019/RK-64
13. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „5.1a - Snížení energetické náročnosti SOŠ a SOU Jindřichův
Hradec - zateplení a 5.1b - Snížení energetické náročnosti SOŠ a SOU Jindřichův Hradec – rekuperace“
Usnesení 312/2019/RK-64
14. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „ZZS Jihočeského kraje - Záložní zdravotnické operační
středisko - 2018“
Usnesení 313/2019/RK-64
15. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Most ev.č. 158 – 002 a 158 – 003 za Kaplicí“
Usnesení 314/2019/RK-64
16. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Modernizace komunikací II. třídy (P11)“
Usnesení 315/2019/RK-64
17. Zadávací řízení - veřejná zakázka ‘‘Oprava a modernizace komunikací SFDI 2019“
Usnesení 316/2019/RK-64
18. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Oprava silnice III/14321 Křenovice“
Usnesení 317/2019/RK-64
19. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Studie proveditelnosti opatření ke snížení dotace fosforu do vodního
díla Orlík“
Usnesení 318/2019/RK-64
20. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Most ev. č. 14126 -2 přes Blanici ve Strunkovicích“
Usnesení 319/2019/RK-64

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

21. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Most ev. č. 167-003 a ev. č. 167-004 přes Vltavu ve Františkově a
Most ev. č. 167 – 005 Františkov“
Usnesení 320/2019/RK-64
22. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Dodávka 8 ks kolových nakladačů“
Usnesení 321/2019/RK-64
23. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Dodávka 12 ks kolových traktorů se sekačkou travních porostů“
Usnesení 322/2019/RK-64
24. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Rekonstrukce a vybudování nových učeben včetně zázemí Husova 9,
v objektu Střední školy obchodní a Vyšší odborné školy, České Budějovice, Husova 9“
Usnesení 323/2019/RK-64
25. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Prodloužení životnosti silnic II. třídy v okrese Jindřichův Hradec
metodou tenkovrstvé úpravy“
Usnesení 324/2019/RK-64
26. Zadávací řízení - veřejná zakázka ‘‘Likvidace infekčních odpadů“
Usnesení 325/2019/RK-64
27. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Stavební úpravy a přístavba haly na sůl Strakonice“
Usnesení 326/2019/RK-64
28. Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního
vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II.“
Usnesení 327/2019/RK-64
29. Realizace projektu „EDUSTEM - Stimulace zájmu o vědu a techniku u dětí a žáků v příhraničních
regionech“ a jeho předfinancování a kofinancování z rozpočtu kraje
Usnesení 328/2019/RK-64
30. Žádosti o změnu realizace projektů v rámci dotačních programů Jihočeského kraje
Usnesení 329/2019/RK-64
31. Dotační program Jihočeského kraje Podpora práce s dětmi a mládeží (mimo oblast sportu), 1. výzva pro
rok 2019 - výběr projektů
Usnesení 330/2019/RK-64
32. Dotační program Jihočeského kraje Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti, vědy, mládeže a
sportu, 1. výzva pro rok 2019 - výběr projektů
Usnesení 331/2019/RK-64
33. Dotační program Jihočeského kraje Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti kultury, 1. výzva
pro rok 2019 - výběr projektů
Usnesení 332/2019/RK-64
34. Dotační program Jihočeského kraje Podpora paliativní péče v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2019 výběr projektů
Usnesení 333/2019/RK-64
35. Dotační program Jihočeského kraje Podpora oprav a rekonstrukcí místních komunikací, 1. výzva pro rok
2019 - výběr projektů
Usnesení 334/2019/RK-64
36. Dotační programJihočeského kraje Podpora služeb nedefinovaných v zákoně 108/2006 Sb., o sociálních
službách, 1. výzva pro rok 2019 - výběr projektů
Usnesení 335/2019/RK-64
37. Dotační program Jihočeského kraje Podpora prevence kriminality v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok
2019 - výběr projektů
Usnesení 336/2019/RK-64
38. Dotační program Jihočeského kraje Podpora a rozvoj protidrogové politiky Jihočeského kraje v roce
2019, 1. výzva pro rok 2019 - výběr projektů
Usnesení 337/2019/RK-64
39. Dotační program Jihočeského kraje Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, 1. výzva
pro rok 2019 - výběr projektů
Usnesení 338/2019/RK-64
40. Dotační program Jihočeského kraje Podpora školství, 1. výzva pro rok 2019 - výběr projektů
Usnesení 339/2019/RK-64
41. Dotační program Jihočeského kraje Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí
Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2019 - výběr projektů
Usnesení 340/2019/RK-64
42. Dotační program Jihočeského kraje Rozvoj venkova a krajiny, 1. výzva pro rok 2019, výběr projektů
Usnesení 341/2019/RK-64
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43. Dotační program Jihočeského kraje Podpora muzeí a galerií, 1. výzva pro rok 2019 - výběr projektů
Usnesení 342/2019/RK-64
44. Dotační program Jihočeského kraje Podpora rodinné politiky (Podpora posilování rodičovských
kompetencí, mezigeneračního soužití a prevence sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti), 1. výzva
pro rok 2019 - výběr projektů
Usnesení 343/2019/RK-64
45. Dotační program Jihočeského kraje Kulturní dědictví, 1. výzva pro rok 2019 - výběr projektů
Usnesení 344/2019/RK-64
46. Dotační program Jihočeského kraje Podpora bezpříspěvkového dárcovství krve, 1. výzva pro rok 2019 výběr projektů
Usnesení 345/2019/RK-64
47. Dotační program Jihočeského kraje Podpora lyžařských výcvikových kurzů, 1. výzva pro rok 2019 - výběr
projektů
Usnesení 346/2019/RK-64
48. Dotační program Jihočeského kraje Podpora kultury, 1. výzva pro rok 2019 - výběr projektů
Usnesení 347/2019/RK-64
49. Dotační program Jihočeského kraje Podpora cyklistiky a cyklodopravy v Jihočeském kraji, 1. výzva pro
rok 2019 - výběr projektů
Usnesení 348/2019/RK-64
50. Dotační program Jihočeského kraje Podpora sportu, 1. výzva pro rok 2019 - výběr projektů
Usnesení 349/2019/RK-64
51. Dotační program Jihočeského kraje Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2019 - výběr
projektů
Přerušeno
52. Peněžitý dar místním akčním skupinám a Krajskému sdružení NS MAS ČR Jihočeského kraje
Usnesení 350/2019/RK-64
53. Zahraniční zápůjčka sbírkových předmětů z Jihočeského muzea v Českých Budějovicích
Usnesení 351/2019/RK-64
54. Informace o plnění cílů projektu se společností ELEKTROWIN a. s. za rok 2018 a Smlouva o partnerství
a vzájemné spolupráci na projektu „intenzifikace zpětného odběru odděleného sběru elektrozařízení v
Jihočeském kraji“ pro rok 2019
Usnesení 352/2019/RK-64
55. Informace o plnění cílů projektu se společností ASEKOL a. s. za rok 2018 a Smlouva o partnerství a
vzájemné spolupráci na projektu „Rozvoj sběru použitých elektrozařízení“ na rok 2019
Usnesení 353/2019/RK-64
56. Návrh dotace Jihočeského kraje na kofinancování akcí v rámci dotačního programu MZe 129 300
„Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ pro rok 2019 - 1.
část
Usnesení 354/2019/RK-64
57. Odvod finančních prostředků do rozpočtu zřizovatele a příspěvek z Fondu rozvoje školství
Usnesení 355/2019/RK-64
58. Smlouva o nájmu prostor Základní umělecké školy v Třeboni
Usnesení 356/2019/RK-64
59. Změna práva hospodaření se svěřenými nemovitostmi v sociální oblasti
Usnesení 357/2019/RK-64
60. Požadavek OSOV na navýšení rozpočtu pro podporu seniorské a rodinné politiky
Usnesení 358/2019/RK-64
61. Dodávka Jihočeské aplikace pro sociální služby (JASS) a souvisejících služeb v rámci projektu Plánování
sociálních služeb v Jihočeském kraji II.
Usnesení 359/2019/RK-64
62. Dodatky ke Zřizovacím listinám příspěvkových organizací v sociální oblasti
Usnesení 360/2019/RK-64
63. Personální záležitosti ředitelů příspěvkových organizací v sociální oblasti
Usnesení 361/2019/RK-64
64. Aktualizace Tarifu Integrovaného dopravního systému Jihočeského kraje a Smluvních přepravních
podmínek Integrovaného dopravního systému Jihočeského kraje, aktualizace přílohy Integrovaného
dopravního systému Jihočeského kraje
Usnesení 362/2019/RK-64
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65. Rozhodnutí jediného společníka o organizačních otázkách společnosti JIKORD s.r.o. - výroční zpráva
2018, hospodářský výsledek 2018
Usnesení 363/2019/RK-64
66. Dopravní obslužnost Jihočeského kraje na rok 2019
Usnesení 364/2019/RK-64
67. Memorandum o společné spolupráci při přípravě a výstavbě D3 a D4
Usnesení 365/2019/RK-64
68. Plán reprodukce majetku Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na rok 2019 – stroje a stavby aktualizace č. 1
Usnesení 366/2019/RK-64
69. Petice občanů za zvýšení bezpečnosti na křižovatce silnic II/105 a III/10585
Usnesení 367/2019/RK-64
70. Veřejná zakázka „Realizace individuálních protihlukových opatření – Protivín, Č. Budějovice“
Usnesení 368/2019/RK-64
71. Záměr majetkoprávního vypořádání nemovitostí - vyhlášení
Usnesení 369/2019/RK-64
72. Majetkoprávní vypořádání nemovitostí - ukončení záměru
Usnesení 370/2019/RK-64
73. Předání staveb k hospodaření Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, vyřazení staveb z hospodaření
Správy a údržby silnic Jihočeského kraje a nemovitosti doporučené k demolici
Usnesení 371/2019/RK-64
74. Plnění rozpočtu Jihočeského kraje za rok 2018
Usnesení 372/2019/RK-64
75. Rozpočtové změny 6/19
Usnesení 373/2019/RK-64
76. Poskytnutí individuální dotace Regionální agrární komoře Jihočeského kraje na rok 2019
Usnesení 374/2019/RK-64
77. Poskytnutí individuální dotace Jihočeské hospodářské komoře na rok 2019
Usnesení 375/2019/RK-64
78. Poskytnutí individuálních dotací na rok 2019 ostatním subjektům v gesci OEKO
Usnesení 376/2019/RK-64
79. Poskytnutí návratné finanční výpomoci sdružení Jihočeská Silva Nortica
Usnesení 377/2019/RK-64
80. Prodej pozemku v k. ú. České Budějovice 4
Usnesení 378/2019/RK-64
81. Koupě pozemku a garáže v k. ú. Vimperk
Usnesení 379/2019/RK-64
82. Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Radenín od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových
Usnesení 380/2019/RK-64
83. Změna práva hospodaření s nemovitým majetkem v k. ú. České Budějovice 6
Usnesení 381/2019/RK-64
84. Souhlas s odstraněním stavby ve statku Dobešice
Usnesení 382/2019/RK-64
85. Souhlas s odstraněním staveb v zařízeních sociálních služeb v k. ú. Dobrá Voda u Horní Stropnice,
Libníč a České Budějovice 3
Usnesení 383/2019/RK-64
86. Souhlas s odstraněním staveb v k. ú. Otín u Jindřichova Hradce
Přerušeno
87. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. SN/OHMS/235/15 na pozemek v prostoru letiště České Budějovice
Usnesení 384/2019/RK-64
88. Věcné břemeno pro E.ON Distribuce, a.s. v k. ú. Homole - přepojení
Usnesení 385/2019/RK-64
89. Vypořádání podílového spoluvlastnictví 1/16 s ICOM transport a.s. a záměr prodeje 1/16 v k. ú. Pelhřimov
Usnesení 386/2019/RK-64
90. Stanovení počtu zaměstnanců zařazených do krajského úřadu a objemu prostředků na platy těchto
zaměstnanců pro rok 2019
Usnesení 387/2019/RK-64
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91. Individuální dotace v rámci záštit členů Rady Jihočeského kraje
Usnesení 388/2019/RK-64
92. Návrh programu zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 11. 4. 2019
Usnesení 389/2019/RK-64
93. Dotační program Jihočeského kraje Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2019 - výběr
projektů
Usnesení 390/2019/RK-64

*****
K bodu: Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje
Usnesení č. 300/2019/RK-64
Rada Jihočeského kraje
bere na vědomí
zprávu o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Jihočeského kraje k 18. 3. 2019.

K bodu: Roční prováděcí plán Rámcové smlouvy o spolupráci mezi Jihočeským krajem a společností ČEZ,
a.s. za rok 2018
Usnesení č. 301/2019/RK-64
Rada Jihočeského kraje
bere na vědomí
Roční prováděcí plán roku 2018 na základě Rámcové smlouvy o spolupráci uzavřené mezi Jihočeským
krajem a společností ČEZ, a.s., a rozdělení finančních prostředků uvolněných pro jednotlivé projekty dle
přílohy č. 4 návrhu č. 206/RK/19.

K bodu: Návrh opětovné volby přísedících krajského soudu
Usnesení č. 302/2019/RK-64
Rada Jihočeského kraje
bere na vědomí
1. dopis předsedy Krajského soudu v Českých Budějovicích, ve kterém žádá o zvážení opětovné volby tří
přísedících dle přílohy návrhu č. 288/RK/19;
2. návrh členky zastupitelstva kraje na opětovné zvolení Marie Frouzové, Jaroslavy Sýkorové a Mgr. Bc.
Lukáše Vymětala do funkce přísedících Krajského soudu Zastupitelstvem Jihočeského kraje a předložení
tohoto návrhu zastupitelstvu kraje k projednání dne 11. 4. 2019.

K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Personální změna v představenstvu obchodní společnosti
Nemocnice České Budějovice, a.s.
Usnesení č. 303/2019/RK-64
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s.,
IČO 26068877, v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
bere na vědomí
odstoupení MUDr. Břetislava Shona z funkce člena představenstva obchodní společnosti Nemocnice České
Budějovice, a.s., s účinností ke dni 28. 3. 2019.
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K bodu: Společný postup při zadávání veřejné zakázky „Systém sdílení informací v akutních případech
v rámci přeshraniční spolupráce při poskytování PNP“ s Jihomoravským krajem
Usnesení č. 304/2019/RK-64
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. společný postup při zadávání veřejné zakázky „Systém sdílení informací v akutních případech v rámci
přeshraniční spolupráce při poskytování PNP“, a to s Jihomoravským krajem, v souladu s § 7, odst. 2
zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění, tj. formou společného postupu směřujícího k zadání veřejné
zakázky („společné zadávání“),
2. uzavření Smlouvy o společnosti (společné zadávání) na veřejnou zakázku „Systém sdílení informací
v akutních případech v rámci přeshraniční spolupráce při poskytování PNP“ s Jihomoravským krajem dle
§ 7, odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění, uvedenou v příloze návrhu č. 409/RK/19;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci usnesení.
T: 30. 4. 2019

K bodu: Změna č. 1 plánu reprodukce majetku a odpisového plánu na rok 2019 Zdravotnické záchranné
služby Jihočeského kraje a Psychiatrické léčebny Lnáře
Usnesení č. 305/2019/RK-64
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
1. změnu č. 1 plánu reprodukce majetku na rok 2019 Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje,
IČO 48199931, dle přílohy č. 1 návrhu č. 403/RK/19,
2. změnu č. 1 odpisového plánu na rok 2019 Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje,
IČO 48199931, dle přílohy č. 3 návrhu č. 403/RK/19,
3. změnu č. 1 plánu reprodukce majetku na rok 2019 Psychiatrické léčebny Lnáře, IČO 00668168,
dle přílohy č. 5 návrhu č. 403/RK/19,
4. změnu č. 1 odpisového plánu na rok 2019 Psychiatrické léčebny Lnáře, IČO 00668168, dle přílohy č. 7
návrhu č. 403/RK/19.

K bodu: Návrh vymezení zonace území Národního parku Šumava
Usnesení č. 306/2019/RK-64
Rada Jihočeského kraje
I. nesouhlasí
s návrhem vymezení zón ochrany přírody a s projednávaným návrhem vymezení klidových území
v Národním parku Šumava;
II. ukládá
1. zástupci Jihočeského kraje v Radě Národního parku Šumava činit na jejím jednání kroky směřující
k nepřijetí návrhů podle bodu I. tohoto usnesení včetně postupu vedoucímu k odkladu rozhodnutí MŽP
o rozsahu zonace po vyhodnocení gradace kůrovců za rok 2019;
2. JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit uplatnění zásadních připomínek k návrhu
vyhlášky MŽP k návrhu zón ochrany přírody, v případě, že bude Jihočeský kraj připomínkovým místem
a námitek Jihočeského kraje k opatření obecné povahy, kterým budou vymezena klidová území.

K bodu: Volba člena představenstva společnosti RERA a. s.
Usnesení č. 307/2019/RK-64
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
návrh na volbu per rollam člena představenstva společnosti RERA a. s., IČO 25187937, na zvolení
Ing. Tomáše Cílka, Ph.D., do funkce představenstva společnosti RERA a. s., IČO 25187937;
II. ukládá
zástupci kraje Mgr. Jaromíru Novákovi, náměstku hejtmanky, a jeho náhradnici, Doc. Ing. Lucii Kozlové,
Ph.D., člence zastupitelstva, hlasovat pro zvolení Ing. Tomáše Cílka, Ph.D., do funkce člena představenstva
společnosti RERA, a.s., IČO 25187937, v souladu s dlouhodobými zájmy Jihočeského kraje.
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K bodu: Smlouva příkazní a o správě majetku
Usnesení č. 308/2019/RK-64
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění Smlouvy příkazní a o správě majetku ve věci stavby „Modernizace letiště České Budějovice, 2. etapa
– úsporná varianta, II. fáze“, která je přílohou č. 1 návrhu č. 412/RK/19;
II. schvaluje
uzavření Smlouvy příkazní a o správě majetku ve věci stavby „Modernizace letiště České Budějovice,
2. etapa – úsporná varianta, II. fáze“ mezi JčK a Jihočeským letištěm České Budějovice a.s. ve znění dle
přílohy č. 1 návrhu č. 412/RK/19;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit předložení Smlouvy příkazní a o správě
majetku Jihočeským letištěm České Budějovice a.s. hejtmance kraje k podpisu.
T: 4. 4. 2019

K bodu: Silnice II/122 – průtah Lhenice – vícepráce, méněpráce – prodloužení termínu - dodatek smlouvy
Usnesení č. 309/2019/RK-64
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vícepráce a méněpráce včetně prodloužení termínu na dokončení stavby „Silnice II/122 – průtah Lhenice“
uvedené ve změnovém listu č. 1 včetně návrhu dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo dle důvodové zprávy a příloh
č. 1 a 2 návrhu č. 418/RK/19;
II. schvaluje
1. změnový list č. 1 dle důvodové zprávy a jejich příloh č. 418/RK/19,
2. prodloužení termínu o 105 kalendářních dnů
3. uzavření dodatku č. 1 příslušné smlouvy uzavřené mezi JK a firmou EUROVIA CS, a.s., IČO 45274924,
ve znění přílohy č. 1 návrhu 418/RK/19;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č. 1 smlouvy s firmou
EUROVIA CS, a.s., hejtmance kraje k podpisu.
T: 4. 4. 2019

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Dodávka a montáž strojního zařízení pro technické
učební obory školních dílen Na Pískách“
Usnesení č. 310/2019/RK-64
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek v elektronické podobě, zprávy o hodnocení nabídek a protokoly o posouzení
splnění podmínek účasti v zadávacím řízení uvedené v přílohách č. 1 - 3 k návrhu č. 397/RK/19 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Dodávka a montáž strojního zařízení pro technické učební obory školních dílen
Na Pískách“ konané v režimu otevřeného nadlimitního řízení za podmínek dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
1. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Dodávka a montáž strojního zařízení pro technické učební
obory školních dílen Na Pískách“ pro:
část A:
název společnosti: B+J Power s.r.o.
se sídlem: Chýnovská 1098, 390 02 Tábor
IČO: 26020912
za cenu nejvýše přípustnou 5 301 861,00 Kč bez DPH, 6 415 251,81 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: Habilis Steel spol. s r.o.
se sídlem: Kurčatovova 324, 10900 Praha
IČO: 24732061
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za cenu nejvýše přípustnou 5 363 626,00 Kč bez DPH, 6 489 987,46 Kč vč. DPH,
název společnosti: STAHLGRUBER CZ s.r.o.
se sídlem: Průmyslová 1385, 25301 Hostivice - Hostivice
IČO: 44846967
za cenu nejvýše přípustnou 5 416 806,00 Kč bez DPH, 6 554 335,26 Kč vč. DPH,
část B:
název společnosti: B+J Power s.r.o.
se sídlem: Chýnovská 1098, 390 02 Tábor
IČO: 26020912
za cenu nejvýše přípustnou 1 544 160,00 Kč bez DPH, 1 868 433,60 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: TEMEX , spol. s r. o.
se sídlem: Erbenova 293/19, 70300 Ostrava - Vítkovice
IČO: 42767873
za cenu nejvýše přípustnou 1 545 500,00 Kč bez DPH, 1 870 055,00 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Ing. Darje Bártové, ředitelce školy Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405,
IČO 72549572:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.
2)

K bodu: Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka - „Generální rekonstrukce elektroinstalace v budově A hlavní budova“ (DD, ZŠ, ŠJ a ŠD Volyně)
Usnesení č. 311/2019/RK-64
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. 398/RK/19 na plnění veřejné zakázky s názvem „Generální rekonstrukce elektroinstalace
v budově A – hlavní budova“ 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 „Generální rekonstrukce elektroinstalace v budově A – hlavní
budova“:
název společnosti: SYZA s.r.o.
se sídlem: č. p. 122, 675 52 Třebenice
IČO: 403567834
za cenu nejvýše přípustnou 2 813 603,53 Kč bez DPH, 3 404 460,27 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Mgr. Anežce Hosnedlové, ředitelce Dětského domova, Základní školy, Školní jídelny a Školní družiny
Volyně, Školní 319, 387 01 Volyně, IČO 60650737:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. vykonávat funkci stavebníka na „Generální rekonstrukce elektroinstalace v budově A – hlavní budova“.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „5.1a - Snížení energetické náročnosti SOŠ a SOU
Jindřichův Hradec - zateplení a 5.1b - Snížení energetické náročnosti SOŠ a SOU Jindřichův Hradec –
rekuperace“
Usnesení č. 312/2019/RK-64
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. 428/RK/19 na plnění
veřejné zakázky s názvem „5.1a - Snížení energetické náročnosti SOŠ a SOU Jindřichův Hradec - zateplení
a 5.1b - Snížení energetické náročnosti SOŠ a SOU Jindřichův Hradec - rekuperace“ konané v režimu
zjednodušeného podlimitního řízení za podmínek dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
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II. schvaluje
1. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „5.1a - Snížení energetické náročnosti SOŠ a SOU
Jindřichův Hradec - zateplení a 5.1b - Snížení energetické náročnosti SOŠ a SOU Jindřichův Hradec rekuperace“:
název společnosti: Jindřichohradecká stavební s.r.o.
se sídlem: Otín 102, 377 01 Jindřichův Hradec
IČO: 26105128
za cenu nejvýše přípustnou 7 920 000,00 Kč bez DPH, 9 583 200,00 Kč vč. DPH,
2. v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem možnost vyzvat k uzavření smlouvy další
účastníky zadávacího řízení v tomto pořadí:
1) název společnosti: DS-DRYWALL s.r.o.
se sídlem: Za Hřištěm 302, 390 02 Tábor - Čekanice
IČO: 02234891
za cenu nejvýše přípustnou 8 242 669,98 Kč bez DPH, 9 973 630,68 Kč vč. DPH,
2) název společnosti: TexColor stavební, s.r.o.
se sídlem: Vráto 87, 370 01 České Budějovice
IČO: 01725947
za cenu nejvýše přípustnou 8 530 000,00 Kč bez DPH, 10 321 300,00 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Mgr. Karlu Chalupovi, řediteli Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Jindřichův Hradec,
Jáchymova 478, IČO 60816899:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. vykonávat funkci stavebníka na „5.1a - Snížení energetické náročnosti SOŠ a SOU Jindřichův Hradec zateplení a 5.1b - Snížení energetické náročnosti SOŠ a SOU Jindřichův Hradec - rekuperace“.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „ZZS Jihočeského kraje - Záložní zdravotnické operační
středisko - 2018“
Usnesení č. 313/2019/RK-64
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek v elektronické podobě, uvedený v příloze č. 1 k návrhu č. 406/RK/19 na plnění
veřejné zakázky s názvem „ZZS Jihočeského kraje - Záložní zdravotnické operační středisko - 2018“ konané
v režimu zjednodušeného podlimitního řízení za podmínek dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „ZZS Jihočeského kraje - Záložní zdravotnické operační
středisko - 2018“ na základě § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., jelikož po uplynutí lhůty pro podání
nabídek v zadávacím řízení není žádný účastník zadávacího řízení, respektive žádný účastník nepodal
nabídku;
III. ukládá
MUDr. Markovi Slabému, MBA, řediteli Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, IČO 48199931,
zajistit všechny potřebné úkony související se zrušením zadávacího řízení veřejné zakázky „ZZS
Jihočeského kraje - Záložní zdravotnické operační středisko - 2018“.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Most ev.č. 158 – 002 a 158 – 003 za Kaplicí“
Usnesení č. 314/2019/RK-64
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. 438/RK/19 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Most ev.č. 158 – 002 a 158 – 003 za Kaplicí“ 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. 158 – 002 a 158 – 003 za Kaplicí“:
název společnosti: EDIKT a.s.
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se sídlem: Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice
IČO: 25172328
za cenu nejvýše přípustnou 27 479 932,41 Kč bez DPH, 33 250 718,22 Kč vč. DPH,
2. uzavření smlouvy o dílo ve znění dle přílohy č. 2 k návrhu č. 229/RK/19;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
1. zabezpečit všechny potřebné úkony k zadání veřejné zakázky „Most ev.č. 158 – 002 a 158 – 003 za
Kaplicí“,
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Modernizace komunikací II. třídy (P11)“
Usnesení č. 315/2019/RK-64
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek, zprávu o hodnocení nabídek a protokol o posouzení splnění podmínek účasti
na obě části v zadávacím řízení uvedené v přílohách č. 1 - 3 k návrhu č. 445/RK/19 na plnění veřejné
zakázky s názvem „Modernizace komunikací II. třídy (P11)“ konané v režimu otevřeného nadlimitního řízení
za podmínek dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
1. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Modernizace komunikací II. třídy (P11)“ pro část 1:
název společnosti: EUROVIA CS, a.s.
se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO: 45274924
za cenu nejvýše přípustnou 57 226 427,28 Kč bez DPH, 69 243 977,00 Kč vč. DPH,
2. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Modernizace komunikací II. třídy (P11)“ pro část 2:
název společnosti: STRABAG a.s.
se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 15000
IČO: 60838744
za cenu nejvýše přípustnou 88 642 651,51 Kč bez DPH, 107 257 608,33 Kč vč. DPH,
3. uzavření smlouvy o dílo pro každou část ve znění dle příloh č. 2 a č. 3 k návrhu č. 1603/RK/18;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
1. zabezpečit všechny potřebné úkony k zadání veřejné zakázky „Modernizace komunikací II. třídy (P11)“,
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.

K bodu: Zadávací řízení - veřejná zakázka ‘‘Oprava a modernizace komunikací SFDI 2019“
Usnesení č. 316/2019/RK-64
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů zadávací dokumentace, vzoru návrhu smlouvy a ustanovení komise podle
návrhu č. 433/RK/19 a jeho příloh č. 1 - 3;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, k zadání nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Oprava a modernizace komunikací
SFDI 2019“;
III. jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek na akci „Oprava a modernizace komunikací SFDI 2019“ pověřenou všemi
úkony uvedenými v příloze č. 3 k návrhu č. 433/RK/19 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1. Ing. Jiří Klása, ODSH
Bc. Milan Veleba, ODSH
2. Bc. Alena Frdlíková, OVZI
Jiří Letovský, OVZI
3. Bc. Štěpán Vondráček, OVZI
Mgr. Michal Ludvík, OVZI;
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2. komisi na výběr dodavatelů na akci „Oprava a modernizace komunikací SFDI 2019“ pověřenou všemi
úkony uvedenými v příloze č. 3 k návrhu č. 433/RK/19 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1. JUDr. Josef Knot, první náměstek hejtmanky
Jaroslav Kupsa, zastupitel kraje
2. Ing. Jiří Klása, ODSH
Bc. Milan Veleba, ODSH
3. Jiří Letovský, OVZI JčK
Bc. Alena Frdlíková, vedoucí oddělení OVZI JčK
4. Petra Řimnáčová, OVZI JčK
Ing. Jan Basík, OVZI JčK
5. Mgr. Michal Ludvík, OVZI JčK
Ing. Pavel Bürger, OVZI JčK
6. Ing. Tereza Nováková, OVZI JčK
Ing. Zdeňka Szczotková, OVZI JčK
IV. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě
kraje k projednání.

K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Oprava silnice III/14321 Křenovice“
Usnesení č. 317/2019/RK-64
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění poptávky, tzn. výzvy k podání nabídky podle návrhu č. 417/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/14321
Křenovice“;
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/14321
Křenovice“ 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
Bc. Tomáš Musil, SÚS JčK, vedoucí odd. ISS
c) Petr Brom, SÚS JčK, závod Č. Budějovice, ředitel
Petr Nachtigal, SÚS JčK, závod Č. Budějovice, 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 „Studie proveditelnosti opatření ke snížení dotace fosforu do
vodního díla Orlík“
Usnesení č. 318/2019/RK-64
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění zadávací dokumentace, návrhu smlouvy o dílo a ustanovení komise podle návrhu č. 350/RK/19 a jeho
příloh č. 1 – 3;

11
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 370 76, Tel: 386720111, http://www.kraj-jihocesky.cz

II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby „Studie
proveditelnosti opatření ke snížení dotace fosforu do vodního díla Orlík“;
III. jmenuje
komisi na výběr dodavatele na akci „Studie proveditelnosti opatření ke snížení dotace fosforu do vodního
díla Orlík“ pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 3 k návrhu č. 350/RK/19 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Pavel Hroch, náměstek hejtmanky
JUDr. Josef Knot, MBA, první náměstek hejtmanky
2) Mgr. Jaromír Novák, náměstek hejtmanky
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
3) Ing. Zdeněk Klimeš, OZZL
Ing. Milan Vlášek, OZZL
4) Ing. Hana Zahradníková, OZZL
Ing. Helena Rybková, OZZL
5) Dr. Ing. Marcela Burešová, MPA, Odbor životního prostředí a zemědělství, Krajský úřad Středočeského
kraje
Ing. Pavel Visinger, Odbor životního prostředí a zemědělství, Krajský úřad Středočeského kraje
6) Ing. Vladimír Hruška, OVZI
Ing. Petr Hrstka, OVZI,
přizvaní odborníci:
1) prof. RNDr. Jaroslav Vrba, CSc., Katedra biologie ekosystémů, Přírodovědecká fakulta Jihočeské
univerzity v Českých Budějovicích
2) Ing. Jaroslav Beneš, Povodí Vltavy, s. p.
3) Jaroslava Nietscheová, Povodí Vltavy, s. p.,
4) JUDr. Luboš Průša
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. 14126 -2 přes Blanici ve Strunkovicích“
Usnesení č. 319/2019/RK-64
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. 381/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. 14126 -2 přes Blanici ve Strunkovicích“;
III. jmenuje
komisi na výběr dodavatele „Most ev. č. 14126 -2 přes Blanici ve Strunkovicích“ pověřenou všemi úkony
uvedenými v příloze č. 3 k návrhu č. 381/RK/19 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) JUDr. Josef Knot, první náměstek hejtmanky
Jaroslav Kupsa, člen zastupitelstva Jčk
2) Ing. Zbyněk Staněk, SÚS Jčk, mostmistr
Ing. Jiří Růžička, SÚS Jčk, ředitel závodu PT
3) Martin Šulista, SÚS Jčk, investiční technik
Bc. Pavla Pulcová, SÚS Jčk, vedoucí OTPS
4) Ing. Zdeňka Szczotková, OVZI KÚ
Jiří Letovský, OVZI KÚ
5) Mgr. Michal Ludvík, 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.
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K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Most ev. č. 167-003 a ev. č. 167-004 přes Vltavu ve Františkově
a Most ev. č. 167 – 005 Františkov“
Usnesení č. 320/2019/RK-64
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. 389/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. 167-003 a ev. č. 167-004 přes Vltavu ve Františkově a Most ev. č. 167 – 005
Františkov“;
III. jmenuje
komisi na výběr dodavatele „Most ev. č. 167-003 a ev. č. 167-004 přes Vltavu ve Františkově a Most ev. č.
167 – 005 Františkov“ pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 3 k návrhu č. 389/RK/19 v tomto
složení:
členové/náhradníci:
1) JUDr. Josef Knot, MBA, první náměstek hejtmanky
Jaroslav Kupsa, člen zastupitelstva
2) Ing. Zbyněk Staněk, SÚS JčK, mostmistr
Ing. Jiří Růžička, SÚS JčK, ředitel závodu PT
3) Martin Šulista, SÚS JčK, investiční technik
Bc. Pavla Pulcová, SÚS JčK, vedoucí OTPS
4) Ing. Zdeňka Szczotková, OVZI KÚ
Jiří Letovský, 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 „Dodávka 8 ks kolových nakladačů“
Usnesení č. 321/2019/RK-64
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu č. 414/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 8 ks
kolových nakladačů“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi na výběr dodavatele „Dodávka 8 ks kolových nakladačů“ 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, vedoucí odd. ISS
c) Petr Brom, SÚS JčK, závod Č. Budějovice, ředitel
Petr Nachtigal, SÚS JčK, závod Č. Budějovice, 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,
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2. Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, zajistit provedení zadávacího řízení
a předložit zprávu radě kraje k projednání.

K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Dodávka 12 ks kolových traktorů se sekačkou travních porostů“
Usnesení č. 322/2019/RK-64
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu č. 415/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 12 ks
kolových traktorů se sekačkou travních porostů“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi na výběr dodavatele „Dodávka 12 ks kolových traktorů se sekačkou travních porostů“ pověřenou
posouzením a hodnocením nabídek 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) Bc. Přemysl Kubalák, SÚS JčK, závod Č. Krumlov, ředitel
Jiří Němeček, SÚS JčK, závod Č. Krumlov, provozní náměstek
d) Petr Brom, SÚS JčK, závod Č. Budějovice, ředitel
Petr Nachtigal, SÚS JčK, závod Č. Budějovice, provozní náměstek
e) Ing. Jiří Růžička, SÚS JčK, závod Prachatice, ředitel
Bc. Karel Plánek, SÚS JčK, závod Prachatice, 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 „Rekonstrukce a vybudování nových učeben včetně zázemí
Husova 9, v objektu Střední školy obchodní a Vyšší odborné školy, České Budějovice, Husova 9“
Usnesení č. 323/2019/RK-64
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídek a základních údajů zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu
č. 393/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 „Rekonstrukce a vybudování nových učeben včetně zázemí Husova 9, v objektu Střední
školy obchodní a Vyšší odborné školy, České Budějovice, Husova 9“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Střední škole obchodní a Vyšší odborné škole, České Budějovice, Husova 9, IČO
00510874, jakožto zadavateli, jmenovat komisi na výběr dodavatele „Rekonstrukce a vybudování nových
učeben včetně zázemí Husova 9, v objektu Střední školy obchodní a Vyšší odborné školy, České
Budějovice, Husova 9“ pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 2 k návrhu č. 393/RK/19 v tomto
složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky
Mgr. Jaromír Novák, náměstek hejtmanky
2) Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka školy
Václava Schmidtová, referentka majetkové správy školy
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3) Ing. Romana Koutská, zástupkyně ředitelky pro provozně ekonomický úsek
Ing. Stanislava Bílková, koordinační, programová a projektová pracovnice školy
4) Ing. Vladimír Filip, oddělení školství OŠMT KÚ
PaedDr. Jiří Moravec, vedoucí oddělení školství OŠMT KÚ
5) Mgr. Michal Ludvík, oddělení realizace veřejných zakázek OVZI KÚ
Ing. Vladimír Hruška, oddělení realizace veřejných zakázek OVZI KÚ,
2. Mgr. Jarmile Benýškové, ředitelce Střední školy obchodní a Vyšší odborné školy, České Budějovice,
Husova 9, zajistit provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.
K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Prodloužení životnosti silnic II. třídy v okrese Jindřichův Hradec
metodou tenkovrstvé úpravy“
Usnesení č. 324/2019/RK-64
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu
č. 416/RK/19 a jeho přílohy č. 1;
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 „Prodloužení životnosti silnic II. třídy v okrese Jindřichův Hradec metodou tenkovrstvé
úpravy“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi na výběr zhotovitele „Prodloužení životnosti silnic II. třídy v okrese Jindřichův Hradec metodou
tenkovrstvé úpravy“ pověřenou posouzením a hodnocením nabídek 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
Bc. Tomáš Musil, SÚS JčK, vedoucí odd. ISS
c) Ing. Josef Tolkner, SÚS JčK, závod J. Hradec, ředitel
Aleš Kolman, SÚS JčK závod J. Hradec, provoz. náměstek
d) Jiří Novotný, SÚS JčK, referent odd. VZ
Ing. Michaela Moučková, 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 ‘‘Likvidace infekčních odpadů“
Usnesení č. 325/2019/RK-64
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle
návrhu č. 405/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 služby
„Likvidace infekčních odpadů“;
III. ukládá
z titulu zřizovatele Zdravotnické záchranné službě Jihočeského kraje, IČO 48199931, jakožto zadavateli,
jmenovat komisi:
1. pro otevírání nabídek na akci „Likvidace infekčních odpadů“ pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze
č. 2 k návrhu č. 405/RK/19 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Kateřina Schacková, ZZS JčK
Ing. Renata Tesaříková, MBA, ZZS JčK
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2) Mgr. Michal Ludvík, OVZI
Bc. Štěpán Vondráček, OVZI
3) Ing. Klára Tejmlová, OVZI
Ing. Kateřina Cundová, OVZI;
2. na výběr dodavatele na akci „Likvidace infekčních odpadů“ pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze
č. 2 k návrhu č. 405/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. Miroslav Beneš, ZZS JčK
Ing. Renata Tesaříková, MBA, ZZS JčK
5) Zdeňka Hovorková, ZZS JčK
Bc. Zdeněk Kafka, 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 a přístavba haly na sůl Strakonice“
Usnesení č. 326/2019/RK-64
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění poptávky, tzn. výzvy k podání nabídky podle návrhu č. 421/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 „Stavební úpravy
a přístavba haly na sůl Strakonice“;
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 „Stavební úpravy
a přístavba haly na sůl Strakonice“ v tomto složení:
členové/náhradníci:
a) Bc. Jiří Švec, člen rady kraje
Ing. Miroslav Joch, člen rady kraje
b) Ing. Jan Vykouk, SÚS JčK, provozní náměstek
Bc. Tomáš Musil, SÚS JčK, vedoucí odd. ISS
c) Robert Vavřík, SÚS JčK, závod Strakonice, ředitel
Martin Jirsa, SÚS JčK závod Strakonice, 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: Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního
vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II.“
Usnesení č. 327/2019/RK-64
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. žádost Zuzany Vašíčkové 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. 346/RK/19,
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2. žádost Jana Hubáčka o změnu příjemce dotace a o změnu zdroje tepla v uzavřené smlouvě o poskytnutí
dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního programu Jihočeského kraje „Snížení emisí
z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II.“, 1. výzva, dle přílohy č. 1 k návrhu
č. 346/RK/19,
3. žádost Miroslava Švehly o změnu adresy bydliště příjemce dotace a 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. 346/RK/19,
4. žádost Milana Hány a žádost Jaroslava Fary 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. 346/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/5160/2018 uzavřené dne 17. 5. 2018 s Vladimírem
Mládkem, 387 73 Bavorov, kterým se mění příjemce dotace v preambuli smlouvy z Vladimíra Mládka, 387
73 Bavorov na Zuzanu Vašíčkovou, 374 01 Trhové Sviny z důvodu změny vlastnictví předmětné nemovitosti
vzhledem k úmrtí Vladimíra Mládka, dle přílohy č. 2 k návrhu č. 346/RK/19,
2. Janu Hubáčkovi, 384 22 Vlachovo Březí, změnu zdroje tepla, podpořeného v rámci dotačního programu
Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II.“,
1. výzva, z kotle na tuhá paliva – kombinovaný uhlí/biomasa – automatické přikládání na kotel na tuhá paliva
– výhradně biomasa – automatické přikládání se zachováním dotace v maximální výši 75 000,- Kč,
3. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji II.“, 1. výzva, č. smlouvy SDO/OEZI/6461/2018 ze dne 15. 5. 2018 ve znění dodatku
č. 1 SDO/OEZI/6461/D č. 1 ze dne 21. 1. 2019 uzavřené s Janem Hubáčkem, původně bytem 384 22
Vlachovo Březí, kterým se mění příjemce dotace v preambuli smlouvy z Jana Hubáčka, nyní bytem 384 22
Vlachovo Březí, na Jana Hubáčka, 384 22 Vlachovo Březí z důvodu změny vlastnictví předmětné
nemovitosti na základě darovací smlouvy a kterým se dále mění zdroj tepla podpořený v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji II.“, 1. výzva, z kotle na tuhá paliva – kombinovaný uhlí/biomasa – automatické přikládání
na kotel na tuhá paliva – výhradně biomasa – automatické přikládání se zachováním dotace v
maximální výši 75 000,- Kč, dle přílohy č. 3 k návrhu č. 346/RK/19,
4. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji II.“, 1. výzva, č. smlouvy SDO/OEZI/4811/2018 ze dne 19. 4. 2018 ve znění dodatku
č. 1 SDO/OEZI/4811/2018/D č. 1 ze dne 17. 9. 2018, uzavřené s Miroslavem Švehlou, původně bytem 312
00 Plzeň dle přílohy č. 4 k návrhu č. 346/RK/19, kterým dochází ke změně adresy bydliště příjemce dotace a
k opravě bankovního spojení příjemce dotace v preambuli smlouvy,
5. Milanu Hánovi, 370 07 České Budějovice, prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci
dotačního programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji II.“, 1. výzva, do 28. 6. 2019,
6. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji II.“, 1. výzva, č. smlouvy SDO/OEZI/6826/2018 ze dne 24. 9. 2018 dle přílohy č. 5
k návrhu č. 346/RK/19, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 28. 6. 2019
7. Jaroslavu Farovi, 391 31 Meziříčí, prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji II.“, 1. výzva, do 28. 6. 2019,
8. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji II.“, 1. výzva, č. smlouvy SDO/OEZI/6824/2018 ze dne 5. 9. 2018 dle přílohy č. 6 k návrhu
č. 346/RK/19, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 28. 6. 2019;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.
T: 31. 5. 2019
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K bodu: Realizace projektu „EDUSTEM - Stimulace zájmu o vědu a techniku u dětí a žáků v příhraničních
regionech“ a jeho předfinancování a kofinancování z rozpočtu kraje
Usnesení č. 328/2019/RK-64
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádost Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, České
Budějovice, Nemanická 7 o poskytnutí prostředků z rozpočtu kraje v celkové výši 16 082 462,- Kč na
kofinancování a předfinancování projektu „EDUSTEM - Stimulace zájmu o vědu a techniku u dětí a žáků
v příhraničních regionech“ v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika
2014-2020 dle přílohy č. 1 k návrhu č. 392/RK/19;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. realizaci projektu „EDUSTEM - Stimulace zájmu o vědu a techniku u dětí a žáků v příhraničních
regionech“ (žadatel: Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám,
České Budějovice, Nemanická 7) v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká
republika 2014-2020 s celkovými způsobilými výdaji jihočeské části projektu 670 103,- EUR
(tj. 16 082 462,- Kč),
2. kofinancování projektu „EDUSTEM - Stimulace zájmu o vědu a techniku u dětí a žáků v příhraničních
regionech“ Jihočeským krajem ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů jihočeské části projektu, tj.
67 010,30 EUR (tj. 1 608 246,20 Kč) s podmínkou přidělení dotace z Programu spolupráce INTERREG V-A
Rakousko – Česká republika 2014-2020, s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy
č. 2 k návrhu č. 392/RK/19. V případě neschválení spolufinancování ze státního rozpočtu ve výši 5 %
celkových způsobilých výdajů jihočeské části projektu bude kofinancování Jihočeským krajem zvýšeno na
15 % celkových způsobilých výdajů jihočeské části projektu, tj. 100 515,- EUR,
3. předfinancování projektu „EDUSTEM - Stimulace zájmu o vědu a techniku u dětí a žáků v příhraničních
regionech“ ve výši 90 % celkových způsobilých výdajů jihočeské části projektu, tj. 603 092,70 EUR (tj.
14 474 215,80 Kč), s podmínkou přidělení dotace z Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko –
Česká republika 2014-2020, s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 2 k návrhu
č. 392/RK/19;
III. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, členovi rady kraje, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 11. 4. 2019

K bodu: Žádosti o změnu realizace projektů v rámci dotačních programů Jihočeského kraje
Usnesení č. 329/2019/RK-64
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. žádost příjemce dotace Oblastní charity Písek, Bakaláře 43/6, 397 01 Písek, IČO 43852564, o změnu
procentuálního podílu spoluúčasti žadatele u projektu „Materiální zabezpečení osob v sociální krizi a jejich
motivace k řešení nepříznivé životní situace v roce 2018“, reg. č. 410-01-004/18, v rámci Dotačního
programu Jihočeského kraje Podpora sociálního začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením na
území Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2018,
2. žádost příjemce dotace Oblastní charity Písek, Bakaláře 43/6, 397 01 Písek, IČO 43852564, o změnu
procentuálního podílu spoluúčasti žadatele u projektu „Zabezpečení osob v sociální krizi netrvanlivými
potravinami 2018“, reg. č. 410-01-006/18, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora
sociálního začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením na území Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok
2018,
3. žádost příjemce dotace města Borovany, Žižkovo náměstí 107, 373 12 Borovany, IČO 00244686,
o prodloužení termínu realizace u projektu „Projektová dokumentace pro část II. etapy cyklostezky Borovany
– ZOO“, reg. číslo 446-01-005, smlouva č. SDO/OEZI/080/2018, Dotační program Podpora cyklistiky
a cyklodopravy v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2018,
4. žádost příjemce dotace obce Mydlovary, Mydlovary 61, 373 49 Mydlovary, IČO 00581780, o prodloužení
termínu realizace projektu „ÚP Mydlovary“, reg. č. 425-01-004/17, v rámci Dotačního programu Jihočeského
kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2017;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. novou výši celkových uznatelných výdajů ve výši 167 224,08 Kč a novou výši procentuálního podílu
příjemce dotace ve výši 28,24% z celkových uznatelných výdajů projektu, tj. 47 224,08 Kč, projektu
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„Materiální zabezpečení osob v sociální krizi a jejich motivace k řešení nepříznivé životní situace v roce
2018“, reg. č. 410-01-004/18, příjemce dotace Oblastní charity Písek, Bakaláře 43/6, 397 01 Písek, IČO
43852564, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sociálního začleňování osob
ohrožených sociálním vyloučením na území Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2018, místo původní výše
celkových uznatelných výdajů a původního procentuálního podílu spoluúčasti příjemce stanoveného ve
smlouvě o poskytnutí dotace SDO/OEZI/155/2018,
2. novou výši celkových uznatelných výdajů ve výši 92 893,60 Kč a novou výši procentuálního podílu
příjemce dotace ve výši 35,41% z celkových uznatelných výdajů projektu, tj. 32 893,64 Kč, projektu
„Zabezpečení osob v sociální krizi netrvanlivými potravinami 2018“, reg. č. 410-01-006/18, příjemce dotace
Oblastní charity Písek, Bakaláře 43/6, 397 01 Písek, IČO 43852564, v rámci Dotačního programu
Jihočeského kraje Podpora sociálního začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením na území
Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2018, místo původní výše celkových uznatelných výdajů a původního
procentuálního podílu spoluúčasti příjemce stanoveného ve smlouvě o poskytnutí dotace
SDO/OEZI/153/2018,
3. prodloužení termínu realizace projektu „Projektová dokumentace pro část II. etapy cyklostezky Borovany –
ZOO“, příjemce dotace města Borovany, Žižkovo náměstí 107, 373 12 Borovany, IČO 00244686, reg. číslo
446-01-005, smlouva č. SDO/OEZI/080/2018, Dotační program Podpora cyklistiky a cyklodopravy
v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2018, a to do 30. září 2019 s termínem podání závěrečné zprávy do 15.
10. 2019,
4. prodloužení termínu realizace projektu „ÚP Mydlovary“, reg. č. 425-01-004/17, příjemce dotace obec
Mydlovary, Mydlovary 61, 373 49 Mydlovary, IČO 00581780, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2017, a to
do 30. 6. 2019 s termínem podání závěrečné zprávy do 15. 7. 2019;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 11. 4. 2019

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora práce s dětmi a mládeží (mimo oblast sportu), 1. výzva
pro rok 2019 - výběr projektů
Usnesení č. 330/2019/RK-64
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Podpora práce s dětmi a mládeží (mimo oblast sportu), 1. výzva pro rok 2019, dle přílohy č. 1 návrhu
č. 225/RK/19;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora práce
s dětmi a mládeží (mimo oblast sportu), 1. výzva pro rok 2019, v celkové výši 7 000 000 Kč, náhradní
projekty ve výši 220 000 Kč dle příloh návrhu č. 225/RK/19 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí
dotace;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 11. 4. 2019

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti, vědy,
mládeže a sportu, 1. výzva pro rok 2019 - výběr projektů
Usnesení č. 331/2019/RK-64
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti vědy, mládeže a sportu, 1. výzva pro rok 2019, dle
přílohy č. 1 návrhu č. 226/RK/19;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Dotace na
reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti vědy, mládeže a sportu, 1. výzva pro rok 2019, v celkové výši
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3 040 000 Kč, náhradní projekty ve výši 170 000 Kč dle příloh návrhu č. 226/RK/19 a uzavření
veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 11. 4. 2019

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti kultury, 1.
výzva pro rok 2019 - výběr projektů
Usnesení č. 332/2019/RK-64
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti kultury, 1. výzva pro rok 2019, dle přílohy č. 1 návrhu
č. 233/RK/19;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Dotace na
reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti kultury, 1. výzva pro rok 2019, v celkové výši 1 500 000 Kč dle
příloh návrhu č. 233/RK/19 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 11. 4. 2019

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora paliativní péče v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok
2019 - výběr projektů
Usnesení č. 333/2019/RK-64
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Podpora paliativní péče v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2019, dle přílohy č. 1 návrhu č. 295/RK/19;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora
paliativní péče v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2019, v celkové výši 1 800 000 Kč a 4 náhradní projekty
v celkové výši 200 000 Kč dle příloh návrhu č. 295/RK/19 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí
dotace;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 11. 4. 2019

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora oprav a rekonstrukcí místních komunikací, 1. výzva
pro rok 2019 - výběr projektů
Usnesení č. 334/2019/RK-64
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Podpora oprav a rekonstrukcí místních komunikací, 1. výzva pro rok 2019, dle přílohy č. 1 návrhu č.
302/RK/19;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora oprav
a rekonstrukcí místních komunikací, 1. výzva pro rok 2019, v celkové výši 30 000 000 Kč dle příloh návrhu č.
302/RK/19 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 11. 4. 2019
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K bodu: Dotační programJihočeského kraje Podpora služeb nedefinovaných v zákoně 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, 1. výzva pro rok 2019 - výběr projektů
Usnesení č. 335/2019/RK-64
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Podpora služeb nedefinovaných v zákoně 108/2006 Sb., o sociálních službách, 1. výzva pro rok 2019, dle
přílohy č. 1 návrhu č. 313/RK/19;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora
služeb nedefinovaných v zákoně 108/2006 Sb., o sociálních službách, 1. výzva pro rok 2019, v celkové výši
6 756 630 Kč dle příloh návrhu č. 313/RK/19 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 11. 4. 2019

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora prevence kriminality v Jihočeském kraji, 1. výzva pro
rok 2019 - výběr projektů
Usnesení č. 336/2019/RK-64
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Podpora prevence kriminality v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2019, dle přílohy č. 1 návrhu č.
314/RK/19;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora
prevence kriminality v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2019, v celkové výši 1 000 000 Kč dle příloh návrhu
č. 314/RK/19 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 11. 4. 2019

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora a rozvoj protidrogové politiky Jihočeského kraje v roce
2019, 1. výzva pro rok 2019 - výběr projektů
Usnesení č. 337/2019/RK-64
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Podpora a rozvoj protidrogové politiky Jihočeského kraje v roce 2019, 1. výzva pro rok 2019, dle přílohy č. 1
návrhu č. 336/RK/19;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora
a rozvoj protidrogové politiky Jihočeského kraje v roce 2019, 1. výzva pro rok 2019 v celkové výši 8 500 000
Kč dle příloh návrhu č. 336/RK/19 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 11. 4. 2019
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K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, 1.
výzva pro rok 2019 - výběr projektů
Usnesení č. 338/2019/RK-64
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, 1. výzva pro rok 2019, dle přílohy č. 1 návrhu
č. 342/RK/19;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora
výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, 1. výzva pro rok 2019, v celkové výši 32 000 000 Kč dle
příloh návrhu č. 342/RK/19 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit zastupitelstvu kraje k projednání návrh seznamu hodnotící
komisí doporučených projektů.
T: 11. 4. 2019

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora školství, 1. výzva pro rok 2019 - výběr projektů
Usnesení č. 339/2019/RK-64
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Podpora školství, 1. výzva pro rok 2019, dle přílohy návrhu č. 230/RK/19;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora
školství, 1. výzva pro rok 2019, v celkové výši 4 500 000 Kč dle příloh návrhu č. 230/RK/19 a uzavření
veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 11. 4. 2019

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí
Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2019 - výběr projektů
Usnesení č. 340/2019/RK-64
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2019, dle
přílohy č. 1 návrhu číslo 345/RK/19;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
1. převedení nevyčerpané alokace ve výši 3 500 000 Kč z Dotačního programu Jihočeského kraje Investiční
dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2019, do Dotačního
programu Jihočeského kraje Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského
kraje, 1. výzva pro rok 2019,
2. poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Investiční dotace pro jednotky sborů
dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2019, v celkové výši 28 301 000 Kč dle příloh
návrhu č. 345/RK/19 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
Termín: 11. 4. 2019
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K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Rozvoj venkova a krajiny, 1. výzva pro rok 2019, výběr projektů
Usnesení č. 341/2019/RK-64
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Rozvoj venkova a krajiny, 1. výzva pro rok 2019, dle přílohy č. 1 návrhu č. 353/RK/19;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Rozvoj
venkova a krajiny, 1. výzva pro rok 2019, v celkové výši 8 200 230,70 Kč dle příloh návrhu č. 353/RK/19
a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit zastupitelstvu kraje k projednání návrh seznamu hodnotící
komisí doporučených projektů.
T: 11. 4. 2019

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora muzeí a galerií, 1. výzva pro rok 2019 - výběr projektů
Usnesení č. 342/2019/RK-64
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Podpora muzeí a galerií, 1. výzva pro rok 2019, dle přílohy č. 1 návrhu č. 351/RK/19;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora
muzeí a galerií, 1. výzva pro rok 2019, v celkové výši 1 500 000 Kč, dle příloh návrhu č. 351/RK/19
a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 11. 4. 2019

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora rodinné politiky (Podpora posilování rodičovských
kompetencí, mezigeneračního soužití a prevence sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti), 1. výzva pro
rok 2019 - výběr projektů
Usnesení č. 343/2019/RK-64
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Podpora rodinné politiky (Podpora posilování rodičovských kompetencí, mezigeneračního soužití a prevence
sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti), 1. výzva pro rok 2019, dle přílohy č. 1 návrhu č. 352/RK/19;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora
rodinné politiky (Podpora posilování rodičovských kompetencí, mezigeneračního soužití a prevence
sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti), 1. výzva pro rok 2019, v celkové výši 2 500 000 Kč dle příloh
návrhu. č. 352/RK/19 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 11. 4. 2019

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Kulturní dědictví, 1. výzva pro rok 2019 - výběr projektů
Usnesení č. 344/2019/RK-64
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokoly z jednání hodnotící komise při výběru žádosti v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Kulturní dědictví, 1. výzva pro rok 2019, dle příloh č. 1 a 2 návrhu č. 354/RK/19;

23
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 370 76, Tel: 386720111, http://www.kraj-jihocesky.cz

II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Kulturní
dědictví, 1. výzva pro rok 2019 v celkové výši 14 000 000 Kč, náhradní projekty v celkové výši 1 420 000 Kč
dle příloh návrhu č. 354/RK/19 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 11. 4. 2019

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora bezpříspěvkového dárcovství krve, 1. výzva pro rok
2019 - výběr projektů
Usnesení č. 345/2019/RK-64
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
Protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Podpora bezpříspěvkového dárcovství krve, 1. výzva pro rok 2019, dle přílohy č. 1 návrhu č. 357/RK/19;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora
bezpříspěvkového dárcovství krve, 1. výzva pro rok 2019, v celkové výši 700 000 Kč dle příloh návrhu č.
357/RK/19 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 11. 4. 2019

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora lyžařských výcvikových kurzů, 1. výzva pro rok 2019 výběr projektů
Usnesení č. 346/2019/RK-64
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
Protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Podpora lyžařských výcvikových kurzů, 1. výzva pro rok 2019, dle přílohy č. 1 návrhu č. 358/RK/19;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora
lyžařských výcvikových kurzů, 1. výzva pro rok 2019, v celkové výši 1 081 870 Kč dle příloh návrhu
č. 358/RK/19 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 11. 4. 2019

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora kultury, 1. výzva pro rok 2019 - výběr projektů
Usnesení č. 347/2019/RK-64
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokoly z jednání hodnotících komisí při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Podpora kultury, 1. výzva pro rok 2019, dle příloh č. 1 a 2 návrhu č. 359/RK/19;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora
kultury, 1. výzva pro rok 2019 v celkové výši 12 000 000 Kč dle příloh návrhu č. 359/RK/19 a uzavření
veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 11. 4. 2019
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K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora cyklistiky a cyklodopravy v Jihočeském kraji, 1. výzva
pro rok 2019 - výběr projektů
Usnesení č. 348/2019/RK-64
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Podpora cyklistiky a cyklodopravy v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2019, dle přílohy č. 1 návrhu
č. 377/RK/19;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Podpora cyklistiky a cyklodopravy
v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2019, v celkové výši 3 595 000 Kč dle příloh návrhu č. 377/RK/19
a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 11. 4. 2019

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora sportu, 1. výzva pro rok 2019 - výběr projektů
Usnesení č. 349/2019/RK-64
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Podpora sportu, 1. výzva pro rok 2019, dle přílohy č. 1 návrhu č. 382/RK/19;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. přesun finančních prostředků nevyčerpaných v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora
sportu, 1. výzva pro rok 2019, v opatření č. 2 a 3 ve výši 590 000 Kč do opatření č. 1 a tím navýšení alokace
opatření č. 1 na 10 590 000 Kč,
2. poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportu, 1. výzva pro rok 2019,
v celkové výši 40 000 000 Kč, 5 náhradních projektů ve výši 1 370 000 Kč dle příloh návrhu č. 382/RK/19
a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 11. 4. 2019

K bodu: Peněžitý dar místním akčním skupinám a Krajskému sdružení NS MAS ČR Jihočeského kraje
Usnesení č. 350/2019/RK-64
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. poskytnutí peněžitých darů v celkové výši 5 000 000 Kč jednotlivým místním akčním skupinám působícím
na území Jihočeského kraje a Krajskému sdružení NS MAS ČR Jihočeského kraje:
MAS VLTAVA, z.s.

IČO 26663414

300 000 Kč

Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

IČO 26083426

315 000 Kč

Místní akční skupina Pomalší o.p.s.

IČO 26098296

315 000 Kč

Místní akční skupina Blatensko, o.p.s.

IČO 26081822

315 000 Kč

MAS BRÁNA PÍSECKA z.s.

IČO 27047792

315 000 Kč

Místní akční skupina Střední Povltaví z.s.

IČO 26998807

315 000 Kč

MAS Strakonicko, z.s.

IČO 26660121

315 000 Kč

MAS Lužnice, z.s.

IČO 26677849

300 000 Kč

MAS Vodňanská ryba, z.s.

IČO 26663996

315 000 Kč

Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s.

IČO 26080575

300 000 Kč

MAS Krajina srdce, z.s.

IČO 26663503

300 000 Kč
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MAS Rozkvět, z.s.

IČO 26658691

300 000 Kč

MAS Sdružení Růže z.s.

IČO 26656906

315 000 Kč

MAS Česká Kanada o.p.s.

IČO 28158717

315 000 Kč

Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s.

IČO 26075679

315 000 Kč

MAS Šumavsko, z.s.

IČO 26663091

300 000 Kč

Místní akční skupina Jemnicko, o.p.s.
Krajské sdružení NS MAS ČR Jihočeského kraje

IČO 26943573
IČO 72535369

10 000 Kč
40 000 Kč

2. uzavření darovacích smluv podle návrhu vzorové darovací smlouvy dle přílohy č. 2 návrhu č. 367/RK/19;
II. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit návrh na poskytnutí darů a návrh vzorové darovací smlouvy
zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 11. 4. 2019

K bodu: Zahraniční zápůjčka sbírkových předmětů z Jihočeského muzea v Českých Budějovicích
Usnesení č. 351/2019/RK-64
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
zahraniční zápůjčku vybraných sbírkových předmětů (viz příloha návrhu č. 347/RK/19) ze sbírkového fondu
Jihočeského muzea v Českých Budějovicích na výstavu “Glasdesign“, která se uskuteční v Landhausgalerie,
St. Pölten. Pojistná cena předmětů je stanovena na 75 000 Kč;
II. pověřuje
Ing. Františka Štangla, ředitele Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, zajištěním realizace této
zápůjčky.

K bodu: Informace o plnění cílů projektu se společností ELEKTROWIN a. s. za rok 2018 a Smlouva o
partnerství a vzájemné spolupráci na projektu „intenzifikace zpětného odběru odděleného sběru
elektrozařízení v Jihočeském kraji“ pro rok 2019
Usnesení č. 352/2019/RK-64
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
informaci o plnění cílů projektu „Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci na projektu „Intenzifikace
zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu v Jihočeském kraji“
č. OSON/OZZL/010/18 za rok 2018 v rozsahu přílohy č. 3 k návrhu č. 553/RK/18 na základě usnesení Rady
Jihočeského kraje č. 528/2018/RK-39 ze dne 3. 5. 2018.
II. schvaluje
uzavření Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci na projektu „Intenzifikace zpětného odběru
elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu v Jihočeském kraji“ pro rok 2019 se společností
ELEKTROWIN a. s., Michelská 300/60, 140 00 Praha, IČO 272 57 843.
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, informovat radu kraje o plnění cílů projektu za rok 2019 v termínu do
31. 5. 2020

K bodu: Informace o plnění cílů projektu se společností ASEKOL a. s. za rok 2018 a Smlouva o partnerství
a vzájemné spolupráci na projektu „Rozvoj sběru použitých elektrozařízení“ na rok 2019
Usnesení č. 353/2019/RK-64
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
informaci o plnění cílů projektu „Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci na projektu „Rozvoj sběru
použitých elektrozařízení“ č. OSON/OZZL/011/18 za rok 2018 v rozsahu přílohy č. 3 k návrhu č. 552/RK/18
na základě usnesení Rady kraje č. 527/2018/RK-39 ze dne 3. 5. 2018;
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II. schvaluje
uzavření Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci na projektu „Rozvoj sběru použitých elektrozařízení“
se společností ASEKOL s. r. o., Československého exilu 2062/8, 143 00 Praha 4, IČO 273 73 231 na rok
2019;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, informovat radu kraje o plnění cílů projektu za rok 2019 v termínu do
31. 5. 2020

K bodu: Návrh dotace Jihočeského kraje na kofinancování akcí v rámci dotačního programu MZe 129 300
„Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ pro rok 2019 - 1. část
Usnesení č. 354/2019/RK-64
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádost o dotaci ve výši 542 080,00 Kč na kofinancování akce k zahájení v roce 2019 v rámci dotačního
programu Ministerstva zemědělství České republiky 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení
infrastruktury vodovodů a kanalizací II“;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. dotaci ve výši 542 080,00 Kč na kofinancování akce „Kanalizace a ČOV Únice a Hubenov“ pro obec
Únice,
2. smlouvu o poskytnutí dotace Jihočeského kraje na kofinancování akce prováděné v rámci programu MZe
129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit zastupitelstvu kraje návrh dotací a vzor smlouvy
k projednání.
T: 11. 4. 2019

K bodu: Odvod finančních prostředků do rozpočtu zřizovatele a příspěvek z Fondu rozvoje školství
Usnesení č. 355/2019/RK-64
Rada Jihočeského kraje
I. ukládá
odvod finančních prostředků do rozpočtu zřizovatele:
1. Obchodní akademii a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Čelakovského 200,
IČO 60869089, ve výši 4 681 242 Kč,
2. Střední škole a Základní škole, Vimperk, Nerudova 267, IČO 00477419, ve výši 98 000 Kč v souladu
s důvodovou zprávou návrhu č. 312/RK/19;
II. schvaluje
příspěvek z Fondu rozvoje školství jako změnu závazného vztahu ke zřizované organizaci pro Obchodní
akademii a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Čelakovského 200, IČO 60869089,
ve výši 1 461 242 Kč v souladu s důvodovou zprávou návrhu č. 312/RK/19.

K bodu: Smlouva o nájmu prostor Základní umělecké školy v Třeboni
Usnesení č. 356/2019/RK-64
Rada Jihočeského kraje
bere na vědomí
Smlouvu o nájmu prostor mezi Základní uměleckou školou, Třeboň, Hradební 24, 379 01 Třeboň,
IČO 60816902, a městem Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň, IČO 00247618, v návaznosti na
Smlouvu o budoucí nájemní smlouvě uzavřenou dne 12. 3. 2018, ve znění přílohy č. 1 návrhu č. 395/RK/19.
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K bodu: Změna práva hospodaření se svěřenými nemovitostmi v sociální oblasti
Usnesení č. 357/2019/RK-64
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. vyjmutí nemovitého majetku z hospodaření se svěřeným majetkem Domovu Libníč a Centru sociálních
služeb Empatie, Libníč 17, 373 71 Rudolfov, IČO 00666271, a to stavbu rekondičního zařízení Mrhal – na
st. pozemcích č. 283, č. 256, č. 257 v k.ú. Hlincová Hora, pozemek parcely KN p. č. 1197/2, pozemek
parcely KN st. 283, pozemek parcely KN st. č. 256, pozemek parcely KN st. 257, pozemek parcely
KN p. č. 1197/3, pozemek parcely KN p. č. 1199/3, pozemek parcely KN p. č. 1199/5, pozemek parcely
KN p. č. 1209/3, pozemek parcely KN p. č. 1209/4, vše v k.ú. Hlincová Hora, ke dni 30. 4. 2019,
2. předání uvedeného majetku dle části I. 1. usnesení k hospodaření se svěřeným majetkem Domu dětí
a mládeže, České Budějovice, U Zimního stadionu 1/290, 370 01 České Budějovice, IČO 60077638, ke dni
30. 4. 2019,
3. Dodatek č. 18 ke Zřizovací listině Domova Libníč a Centra sociálních služeb Empatie, Libníč 17,
373 71 Rudolfov, IČO 00666271, ve znění uvedeném v příloze č. 2 návrhu č. 372/RK/19,
4. Dodatek č. 18 ke zřizovací listině Domu dětí a mládeže, České Budějovice, U Zimního stadionu 1/290,
370 01 České Budějovice, IČO 60077638, ve znění uvedeném v příloze č. 3 návrhu č. 372/RK/19;
II. ukládá
Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh k projednání zastupitelstvu kraje.
T: 11. 4. 2019

K bodu: Požadavek OSOV na navýšení rozpočtu pro podporu seniorské a rodinné politiky
Usnesení č. 358/2019/RK-64
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
požadavek OSOV na navýšení rozpočtu pro podporu seniorské a rodinné politiky o částku 500 000,- Kč;
II. schvaluje
1. navýšení rozpočtu OSOV pro podporu seniorské a rodinné politiky,
2. uvolnění částky 500 000,- Kč z rozpočtové rezervy kraje.

K bodu: Dodávka Jihočeské aplikace pro sociální služby (JASS) a souvisejících služeb v rámci projektu
Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji II.
Usnesení č. 359/2019/RK-64
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
ukončení Smlouvy č. SDL/OSOV/366/17 na dodávku Jihočeské aplikace pro sociální služby a souvisejících
služeb uzavřené s dodavatelem AUGUR Consulting s.r.o, IČO 25358014, za podmínky, že dílo nebude
dokončeno a předáno do 29. 3. 2019, a to formou:
1. dohody o narovnání uzavřené s dodavatelem,
2. jednostranného odstoupení od výše uvedené Smlouvy z důvodu prodlení dodavatele se zhotovením
díla;
II. zmocňuje
Mgr. Zdeňka Dvořáka, náměstka hejtmanky, podpisem dohody o narovnání, případně odstoupení od
smlouvy, dle bodu I. tohoto usnesení.

K bodu: Dodatky ke Zřizovacím listinám příspěvkových organizací v sociální oblasti
Usnesení č. 360/2019/RK-64
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. Dodatek č. 12 ke Zřizovací listině Domova pro seniory Chýnov, Zámecká 1, 391 55 Chýnov,
IČO 75011204, ve znění uvedeném v příloze č. 1 návrhu č. 348/RK/19,
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2. Dodatek č. 14 ke Zřizovací listině Domova pro seniory Horní Stropnice, Dobrá Voda 54, 374 01 Horní
Stropnice, IČO 00666254, ve znění uvedeném v příloze č. 2 návrhu č. 348/RK/19,
3. Dodatek č. 15 ke Zřizovací listině Domova pro seniory Kaplice, Míru 366, 382 41 Kaplice, IČO 60630213,
ve znění uvedeném v příloze č. 3 návrhu č. 348/RK/19;
II. ukládá
Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových
organizací zřizovaných Jihočeským krajem v sociální oblasti zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 11. 4. 2019

K bodu: Personální záležitosti ředitelů příspěvkových organizací v sociální oblasti
Usnesení č. 361/2019/RK-64
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
1. platový výměr Mgr. Jana Hájka, ředitele příspěvkové organizace zřizované Jihočeským krajem v sociální
oblasti ve výši uvedené v příloze č. 1 návrhu č. 407/RK/19,
2. platový výměr Ing. Bc. Renaty Březinové, ředitelky příspěvkové organizace zřizované Jihočeským krajem
v sociální oblasti ve výši uvedené v příloze č. 2 návrhu č. 407/RK/19.

K bodu: Aktualizace Tarifu Integrovaného dopravního systému Jihočeského kraje a Smluvních přepravních
podmínek Integrovaného dopravního systému Jihočeského kraje, aktualizace přílohy Integrovaného
dopravního systému Jihočeského kraje
Usnesení č. 362/2019/RK-64
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. aktualizaci Tarifu Integrovaného dopravního systému Jihočeského kraje s platností od 1. února 2019, tak
jak je uvedeno v příloze č. 1 návrhu č. 400/RK/19,
2. aktualizaci Smluvních přepravních podmínek Integrovaného dopravního systému Jihočeského kraje
s platností od 1. února 2019, tak jak je uvedeno v příloze č. 2 návrhu č. 400/RK/19,
3. aktualizaci přílohy č. 12, resp. 9 (IDS Jihočeského kraje, část C - vzory předplatných časových kuponů)
smluv o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosti Jihočeského kraje zaitegrovaných
dopravců s platností od 1. února 2019, tak jak je uvedeno v příloze 3 a 4 návrhu č. 400/RK/19;
II. ukládá
Bc. Jiřímu Švecovi, členu rady kraje, předložit na vědomí zastupitelstvu kraje aktualizaci Tarifu
Integrovaného dopravního systému Jihočeského kraje a aktualizaci Smluvních přepravních podmínek
Integrovaného dopravního systému Jihočeského kraje, tak jak je uvedeno v bodě I. 1 a I. 2 návrhu
č. 400/RK/19.
T: 11. 4. 2019

K bodu: Rozhodnutí jediného společníka o organizačních otázkách společnosti JIKORD s.r.o. - výroční
zpráva 2018, hospodářský výsledek 2018
Usnesení č. 363/2019/RK-64
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady společnosti JIKORD s.r.o., IČO 28117018, v souladu s ustanovením
§ 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
rozhodnutí:
I. schvaluje
1. výroční zprávu o činnosti společnosti JIKORD s.r.o. za rok 2018, uvedenou v příloze č. 1 návrhu
č. 424/RK/19,
2. výsledek hospodaření společnosti JIKORD s.r.o. za účetní období roku 2018 uvedený v příloze č. 2
návrhu č. 424/RK/19,
II. ukládá
Bc. Jiřímu Švecovi, členu rady kraje, informovat jednatele společnosti JIKORD s.r.o. o části I. tohoto
usnesení.
T: 01. 05. 2019
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K bodu: Dopravní obslužnost Jihočeského kraje na rok 2019
Usnesení č. 364/2019/RK-64
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. stanovit dle ust. § 35, odst. 2, písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů,
rozsah dopravní obslužnosti území Jihočeského kraje pro rok 2019 v rozsahu 20 800 000 ujetých km pro
veřejnou linkovou autobusovou dopravu,
2. stanovit dle ust. § 35, odst. 2, písm. g) zák. č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů,
rozsah dopravní obslužnosti území Jihočeského kraje pro rok 2019 v rozsahu 6 000 000 ujetých km pro
drážní dopravu,
3. schválit finanční pravidlo pro zajištění rozsahu dopravní obslužnosti území Jihočeského kraje pro rok 2019
stanoveného v části I. 1. tak, že finanční částka na zajištění dopravní obslužnosti území Jihočeského kraje
pro rok 2019 pro veřejnou linkovou autobusovou dopravu bude činit maximálně 564 131 100,- Kč,
4. schválit finanční pravidlo pro zajištění rozsahu dopravní obslužnosti území Jihočeského kraje pro rok 2019
stanoveného v části I. 2. tak, že finanční částka na zajištění dopravní obslužnosti území Jihočeského kraje
pro rok 2019 pro drážní dopravu bude činit maximálně 656 015 937,- Kč,
5. schválit výkonové pravidlo pro zajištění rozsahu dopravní obslužnosti území Jihočeského kraje pro rok
2019 stanoveného v části I. 1. a I. 2. tak, že maximální rozptyl v rozsahu dopravní obslužnosti území
Jihočeského kraje pro rok 2019 bude:
± 5% stanoveného rozsahu dle části I. 1.,
± 5% stanoveného rozsahu dle části I. 2.,
6. schválit pro rok 2019 dvojzdrojový způsob financování dopravní obslužnosti v Jihočeském kraji (krajský
rozpočet 1 028 153 700,- Kč a předpokládaná dotace ze státního rozpočtu 191 993 337,- Kč);
II. ukládá
Bc. Jiřímu Švecovi, členu rady kraje, předložit návrhy uvedené v části I. usnesení k projednání zastupitelstvu
kraje.
T: 11. 4. 2019

K bodu: Memorandum o společné spolupráci při přípravě a výstavbě D3 a D4
Usnesení č. 365/2019/RK-64
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Memorandum o společné spolupráci při přípravě a výstavbě dálnice D3, D4
a stavbách souvisejících s D3 a D4 ve znění dle přílohy č. 1 návrhu č. 280/RK/19;
II. ukládá
Bc. Jiřímu Švecovi, členu rady kraje, předložit návrh uvedený v části I. usnesení zastupitelstvu kraje
k projednání.
T: 11. 4. 2019

K bodu: Plán reprodukce majetku Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na rok 2019 – stroje a stavby aktualizace č. 1
Usnesení č. 366/2019/RK-64
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
návrh „Plánu reprodukce majetku Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na rok 2019 – stroje a stavby –
aktualizace č. 1“ uvedený v příloze č. 1 návrhu č. 338/RK/19;
II. ukládá
Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, realizovat „Plán reprodukce majetku
Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na rok 2019 – stroje a stavby – aktualizace č. 1“.
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K bodu: Petice občanů za zvýšení bezpečnosti na křižovatce silnic II/105 a III/10585
Usnesení č. 367/2019/RK-64
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
petici občanů za zvýšení bezpečnosti na křižovatce silnic II/105 a III/10585 uvedenou v příloze č. 1
návrhu č. 431/RK/19;
II. schvaluje
návrh odpovědi zástupci petičního výboru uvedený v příloze č. 2 návrhu č. 431/RK/19 v upraveném znění.

K bodu: Veřejná zakázka „Realizace individuálních protihlukových opatření – Protivín, Č. Budějovice“
Usnesení č. 368/2019/RK-64
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
informaci o postupu v rámci veřejné zakázky „Realizace individuálních protihlukových opatření – Protivín,
Č. Budějovice“ schváleným usnesením rady kraje č. 92/2019/RK-59 ze dne 28. 2. 2019;
II. schvaluje
uzavření Dohody o narovnání vzájemných práv a závazků ze smlouvy o dílo č. 010/18/002/03/00, jejímž
předmětem bylo provedení díla „Realizace individuálních protihlukových opatření – Protivín, Č. Budějovice“
uvedené v příloze návrhu č. 422/RK/19;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit splnění úkolů vyplývajících z bodů
I. a II. tohoto usnesení.
T: do 20. 4. 2019

K bodu: Záměr majetkoprávního vypořádání nemovitostí - vyhlášení
Usnesení č. 369/2019/RK-64
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. převzetí
a)
stavebních objektů SO 138 – Přeložka silnice II/164 v KÚ (pouze část spadající do území Jihočeského kraje
- okres Písek) a SO 273.2 – Most pod silnicí II/164 včetně všech součástí a příslušenství vybudovaných
v rámci stavby „Dálnice D4 Milín – Lety“ na základě smlouvy o budoucí dohodě o převzetí stavby
od Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO 65993390,
za podmínky, že do doby uzavření vlastní dohody bude z důvodu veřejného zájmu zajišťovat pro investora
běžnou údržbu stavby bezúplatně Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, kdy v této době odpovídá
investor za škody způsobené dopravně technickým nebo stavebním stavem díla jako jeho vlastník,
s výjimkou případných škod způsobených v souvislosti s údržbou Správy a údržby silnic Jihočeského kraje;“
b)
stavby původní silnice I/4 v úseku od km 64,678 do km 65,161 včetně všech součástí a příslušenství v rámci
stavby „Dálnice D4 Lety – Čimelice“ na základě smlouvy o budoucí dohodě o převzetí stavby od Ředitelství
silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO 65993390, za podmínky, že do doby
uzavření vlastní dohody bude z důvodu veřejného zájmu zajišťovat pro investora běžnou údržbu stavby
bezúplatně Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, kdy v této době odpovídá investor za škody
způsobené dopravně technickým nebo stavebním stavem díla jako jeho vlastník, s výjimkou případných
škod způsobených v souvislosti s údržbou Správy a údržby silnic Jihočeského kraje;“
c)
stavby původní silnice I/4 v úseku od km 65,161 do km 71,794 včetně všech součástí a příslušenství v rámci
stavby „Dálnice D4 Čimelice – Mirotice“ na základě smlouvy o budoucí dohodě o převzetí stavby
od Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO 65993390,
za podmínky, že do doby uzavření vlastní dohody bude z důvodu veřejného zájmu zajišťovat pro investora
běžnou údržbu stavby bezúplatně Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, kdy v této době odpovídá
investor za škody způsobené dopravně technickým nebo stavebním stavem díla jako jeho vlastník,
s výjimkou případných škod způsobených v souvislosti s údržbou Správy a údržby silnic Jihočeského kraje;“
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2. předání
a)
stavebních objektů SO 106 – MK Včelná, SO 131 – Cyklistická stezka Včelná, SO 195 – Dopravní značení
MK Včelná, SO 301.1 Přeložka kanalizace v km 1,40 – Stoka „A“, SO 301.2 – Přeložka kanalizace
v km 0,650 – 0,900, SO 302 – Přeložka dešťové kanalizace, SO 423 – Veřejné osvětlení stezky pro pěší
a cyklisty – část v k. o. Včelná a SO 702.2 – Náhradní oplocení vybudovaných v rámci stavby „Jižní tangenta
České Budějovice km 0,000 – km 2,706,“ okr. České Budějovice Obci Včelná, IČO 245607, na základě
smlouvy o budoucí dohodě o převzetí stavby uvedené v příloze č. 1 návrhu,
b)
stavebních objektů SO 105 – MK Boršov, SO 120 – Polní cesta u I/3, SO 132 – Cyklistická stezka Boršov
a SO 194 – Dopravní značení MK Boršov vybudovaných v rámci stavby „Jižní tangenta České Budějovice
km 0,000 – km 2,706,“ okr. České Budějovice Obci Boršov nad Vltavou, IČO 244694, na základě smlouvy
o budoucí dohodě o převzetí stavby uvedené v příloze č. 2 návrhu,
c)
stavebního objektu SO 107 – Přeložka silnice III/15529 vybudovaného v rámci stavby „Jižní tangenta České
Budějovice km 0,000 – km 2,706,“ okr. České Budějovice Obci Roudné, IČO 245372, na základě smlouvy
o budoucí dohodě o převzetí stavby uvedené v příloze č. 3 návrhu,
d)
stavebních objektů SO 130 – Cyklistická stezka České Budějovice, SO 205 – Lávka pro cyklistky a pěší č. 1,
SO 206 – Lávka pro cyklisty a pěší č. 2 a SO 423 – Veřejné osvětlení pro cyklisty a pěší v k. o. České
Budějovice a k. o. Boršov nad Vltavou, vybudovaných v rámci stavby „Jižní tangenta České Budějovice
km 0,000 – km 2,706,“ okr. České Budějovice Statutárnímu městu České Budějovice, IČO 244732,
na základě smlouvy o budoucí dohodě o převzetí stavby uvedené v příloze č. 4 návrhu,
e)
stavebních objektů SO 102 – Okružní křižovatka na I/3, SO 190 – Dopravní značení D3, SO 191 – Dopravní
značení na silnici I/3, SO 421 – Veřejné osvětlení okružní křižovatky v km 0,000 a SO 422R – Napájecí
kabel pro veřejné osvětlení okružní křižovatky v km 0,000 vybudovaných v rámci stavby „Jižní tangenta
České Budějovice km 0,000 – km 2,706,“ okr. České Budějovice Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO 65993390, na základě smlouvy o budoucí dohodě o převzetí
stavby uvedené v příloze č. 5 návrhu,
f)
stávajícího silničního propustku pod silnicí III/1403 v k. ú. Staré Kestřany v souvislosti se stavbou „Soubor
rodinných domů Kestřanské dvory“ Obci Kestřany, IČO 249742, na základě dohody o převzetí stavby,
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. záměr darování
a)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1259/15 o výměře 584 m 2, ostatní plocha, silnice,
dle geometrického plánu č. 1263 – 180/2018 ze dne 27. 8. 2018, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 124
pro obec a k. ú. Vlachovo Březí, dílu „a“ o výměře 917 m 2, odděleného na základě geometrického plánu
č. 1263 – 180/2018 ze dne 27. 8. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1259/17, ostatní plocha,
silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 124 pro obec a k. ú. Vlachovo Březí, dílu „c“ o výměře 417 m 2,
odděleného na základě geometrického plánu č. 1263 – 180/2018 ze dne 27. 8. 2018 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 1259/19, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 124 pro obec a k. ú.
Vlachovo Březí, dílu „e“ o výměře 248 m 2, odděleného na základě geometrického plánu č. 1263 – 180/2018
ze dne 27. 8. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1259/20, ostatní plocha, silnice, která je
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 124 pro obec a k. ú. Vlachovo Březí, dílu „g“ o výměře 1118 m 2, odděleného na základě
geometrického plánu č. 1263 – 180/2018 ze dne 27. 8. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 1259/21, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 124 pro obec a k. ú. Vlachovo Březí
a pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1259/34 o výměře 3 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
oddělené na základě geometrického plánu č. 1263 – 180/2018 ze dne 27. 8. 2018 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 1259/23, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 124 pro obec a k. ú.
Vlachovo Březí Městu Vlachovo Březí, IČO 250821, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu
uhradilo Město Vlachovo Březí v rámci své investiční akce, poplatek spojený s návrhem na vklad
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vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Město Vlachovo Březí a za podmínky, že obdarovaná
strana se zavazuje využít předmět daru k veřejnému účelu jako veřejné statky a v případě, že by obdarovaný
převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy úplatně třetí osobě, je povinen převést 100 %
z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců ode dne převodu,
b)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1741/2 o výměře 2 m 2, ostatní plocha, jiná plocha, oddělené
na základě geometrického plánu č. 692 – 18/2019 ze dne 18. 2. 2019 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 1741, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 111 pro obec a k. ú.
Dvory nad Lužnicí, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1740/2 o výměře 3 m 2, ostatní plocha, jiná
plocha, oddělené na základě geometrického plánu č. 693 – 20/2019 ze dne 19. 2. 2019 z pozemkové
parcely katastru nemovitostí č. 1740, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 111
pro obec a k. ú. Dvory nad Lužnicí a pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1019/13 o výměře 3 m 2,
ostatní plocha, jiná plocha, oddělené na základě geometrického plánu č. 693 – 20/2019 ze dne 19. 2. 2019
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1019/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví
č. 111 pro obec a k. ú. Dvory nad Lužnicí Obci Dvory nad Lužnicí, IČO 477001, kdy náklady na vyhotovení
geometrického plánu uhradil Jihočeský kraj, poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí uhradí Obec Dvory nad Lužnicí a za podmínky, že obdarovaná strana se zavazuje
využít předmět daru k veřejnému účelu jako veřejné statky a v případě, že by obdarovaný převedl
nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy úplatně třetí osobě, je povinen převést 100 % z ceny
zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců ode dne převodu,
c)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 567/26 o výměře 248 m 2, ostatní plocha, silnice, oddělené
na základě geometrického plánu č. 484 – 17/2018 ze dne 2. 10. 2018 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 567/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 117 pro obec a k. ú.
Vidov Obci Vidov, IČO 581917, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradila Obec Vidov
v rámci své investiční akce, poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
uhradí Obec Vidov a za podmínky, že obdarovaná strana se zavazuje využít předmět daru k veřejnému
účelu jako veřejné statky a v případě, že by obdarovaný převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této
smlouvy úplatně třetí osobě, je povinen převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech
měsíců ode dne převodu,
d)
stavbu silnice III/1485 v délce 286 m včetně pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 951/2 o výměře
2575 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 812 pro obec a k. ú.
Lomnice nad Lužnicí Městu Lomnice nad Lužnicí, IČO 247022, kdy poplatek spojený s návrhem na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Město Lomnice nad Lužnicí a za podmínky,
že obdarovaná strana se zavazuje využít předmět daru k veřejnému účelu jako veřejné statky a v případě,
že by obdarovaný převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy úplatně třetí osobě,
je povinen převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců ode dne převodu,
e)
dílu „a“ o výměře 53 m 2, odděleného na základě geometrického plánu č. 1106 – 854/2017 ze dne 23. 11.
2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2441/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 505 pro obec a k. ú. Studená Obci Studená, IĆO 247545, kdy Jihočeský kraj zřídí
bezúplatně ve prospěch Obce Studená služebnost spočívající v právu uložení inženýrských sítí (kabelové
vedení VO a dešťové kanalizace) do pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2441/1 v k. ú. Studená
v rozsahu dle geometrického plánu č. 1100 – 854/2017 ze dne 1. 11. 2018 včetně jejich oprav a údržby,
náklady na vyhotovení geometrických plánů uhradila Obec Studená v rámci své investiční akce, poplatek
spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Obec Studená
a za podmínky, že obdarovaná strana se zavazuje využít předmět daru k veřejnému účelu jako veřejné
statky a v případě, že by obdarovaný převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy úplatně
třetí osobě, je povinen převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců ode dne
převodu,
f)
dílu „a“ o výměře 68 m 2, odděleného na základě geometrického plánu č. 1129 – 181/2017 ze dne 27. 12.
2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1408/3, ostatní plocha, silnice, která je zapsána
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u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 2041 pro obec a k. ú. Jindřichův Hradec, dílu „b“ o výměře 228 m 2 a pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 1408/14 o výměře 172 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělených
na základě geometrického plánu č. 1129 – 181/2017 ze dne 27. 12. 2018 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 1408/5, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 2041 pro obec a k. ú.
Jindřichův Hradec Městu Jindřichův Hradec, IČO 246875, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu
uhradilo Město Jindřichův Hradec v rámci své investiční akce, poplatek spojený s návrhem na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Město Jindřichův Hradec a za podmínky, že obdarovaná
strana se zavazuje využít předmět daru k veřejnému účelu jako veřejné statky a v případě, že by obdarovaný
převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy úplatně třetí osobě, je povinen převést 100 %
z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců ode dne převodu,
g)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 2642/5 o výměře 123 m 2, č. 2642/9 o výměře 50 m 2, ostatní
plocha, zeleň, č. 2642/10 o výměře 72 m2, dílu „d“ o výměře 87 m 2, dílu „f“ o výměře 188 m 2, dílu „i“
o výměře 10 m2, oddělených na základě geometrického plánu č. 2544 – 2/2019 ze dne 22. 1. 2019
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2642/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 60
pro obec a k. ú. Vimperk Městu Vimperk, IČO 250805, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu
uhradilo Město Vimperk v rámci své investiční akce, poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí uhradí Město Vimperk a za podmínky, že obdarovaná strana se zavazuje
využít předmět daru k veřejnému účelu jako veřejné statky a v případě, že by obdarovaný převedl
nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy úplatně třetí osobě, je povinen převést 100 % z ceny
zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců ode dne převodu,
h)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 247/14 o výměře 179 m 2, ostatní plocha, silnice a č. 247/15
o výměře 26 m2, ostatní plocha, silnice, oddělených na základě geometrického plánu č. 186 – 765/2018
ze dne 29. 9. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 247/7, ostatní plocha, silnice, která je
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 351 pro obec Hlavatce a k. ú. Hlavatce u Českých Budějovic Obci Hlavatce,
IČO 581313, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradila Obec Hlavatce v rámci své investiční
akce, poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Obec
Hlavatce a za podmínky, že obdarovaná strana se zavazuje využít předmět daru k veřejnému účelu jako
veřejné statky a v případě, že by obdarovaný převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy
úplatně třetí osobě, je povinen převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců
ode dne převodu,
i)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 3849/17 o výměře 308 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
oddělené na základě geometrického plánu č. 560 – 114/2018 ze dne 20. 12. 2018 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 3849/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 98 pro obec Brloh
a k. ú. Brloh pod Kletí a pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 3855/29 o výměře 2 m 2, ostatní plocha,
ostatní komunikace, oddělené na základě geometrického plánu č. 560 – 114/2018 ze dne 20. 12. 2018
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 3855/24, ostatní plocha, silnice, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 98 pro obec Brloh a k. ú. Brloh pod Kletí Obci Brloh, IĆO 245801, kdy náklady
na vyhotovení geometrického plánu uhradil Jihočeský kraj v rámci své investiční akce, poplatek spojený
s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Obec Brloh a za podmínky,
že obdarovaná strana se zavazuje využít předmět daru k veřejnému účelu jako veřejné statky a v případě,
že by obdarovaný převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy úplatně třetí osobě,
je povinen převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců ode dne převodu,
j)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1527/150 o výměře 184 m 2, ostatní plocha, jiná plocha
a č. 1527/151 o výměře 31 m 2, ostatní plocha, jiná plocha, oddělených na základě geometrického plánu
č. 1882 – 5/2019 ze dne 25. 2. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1527/15, ostatní plocha,
silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 936 pro obec a k. ú. Protivín, pozemkových parcel katastru nemovitostí
č. 2771/6 o výměře 39 m 2, ostatní plocha, jiná plocha a č. 2771/7 o výměře 38 m 2, ostatní plocha, jiná
plocha, oddělených na základě geometrického plánu č. 1882 – 5/2019 ze dne 25. 2. 2019 z pozemkové
parcely katastru nemovitostí č. 2771/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního
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úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 936
pro obec a k. ú. Protivín, pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 2772/13 o výměře 714 m 2, ostatní
plocha, jiná plocha, č. 2772/14 o výměře 995 m 2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 2772/15 o výměře 84 m2,
ostatní plocha, jiná plocha, č. 2772/16 o výměře 647 m 2, ostatní plocha, jiná plocha a č. 2772/17 o výměře
172 m2, ostatní plocha, jiná plocha, oddělených na základě geometrického plánu č. 1882 – 5/2019 ze dne
25. 2. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2772/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek v katastru nemovitostí na listu
vlastnictví č. 936 pro obec a k. ú. Protivín Městu Protivín, IČO 250023, kdy náklady na vyhotovení
geometrického plánu uhradil Jihočeský kraj v rámci své investiční akce, poplatek spojený s návrhem
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Město Protivín a za podmínky, že obdarovaná
strana se zavazuje využít předmět daru k veřejnému účelu jako veřejné statky a v případě, že by obdarovaný
převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy úplatně třetí osobě, je povinen převést
100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců ode dne převodu,
k)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1080/17 o výměře 327 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace
a č. 1080/18 o výměře 193 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělených na základě geometrického
plánu č. 1815 – 766 – 985/2018 ze dne 18. 1. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1080/1,
ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště
České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 694 pro obec Rudolfov a k. ú. Rudolfov
u Českých Budějovic, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 338/45 o výměře 468 m 2, ostatní plocha,
jiná plocha, oddělené na základě geometrického plánu č. 1815 – 766 – 985/2018 ze dne 18. 1. 2019
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 338/45, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví
č. 129 pro obec a k. ú. Vráto a pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 484/47 o výměře 576 m2, ostatní
plocha, ostatní komunikace a č. 484/48 o výměře 44 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělených
na základě geometrického plánu č. 1815 – 766 – 985/2018 ze dne 18. 1. 2019 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 484/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 129
pro obec a k. ú. Vráto Městu Rudolfov, IČO 245381, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradil
Jihočeský kraj v rámci své investiční akce, poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí uhradí Město Rudolfov a za podmínky, že obdarovaná strana se zavazuje využít
předmět daru k veřejnému účelu jako veřejné statky a v případě, že by obdarovaný převedl nemovitosti
do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy úplatně třetí osobě, je povinen převést 100 % z ceny zjištěné
v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců ode dne převodu,
l)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1805 o výměře 1614 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace
a č. 1806 o výměře 6001 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 36 pro obec
Nová Pec a k. ú. Pěkná Obci Nová Pec, IČO 250619, kdy poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí uhradí Obec Nová Pec a za podmínky, že obdarovaná strana se zavazuje
využít předmět daru k veřejnému účelu jako veřejné statky a v případě, že by obdarovaný převedl
nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy úplatně třetí osobě, je povinen převést 100 % z ceny
zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců ode dne převodu,
m)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1328/1 o výměře 22 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
č. 1328/5 o výměře 29 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace a dílu „a“ o výměře 171 m 2, oddělených
na základě geometrického plánu č. 1247 – 190/2017 ze dne 11. 1. 2018 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 1202, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 106 pro obec a k. ú. Mladá Vožice
a dílu „b“ o výměře 2 m 2, odděleného na základě geometrického plánu č. 1247 – 190/2017 ze dne 11. 1.
2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1203/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu
vlastnictví č. 106 pro obec a k. ú. Mladá Vožice Městu Mladá Vožice, IČO 252557, kdy náklady
na vyhotovení geometrického plánu uhradilo Město Mladá Vožice v rámci své investiční akce, poplatek
spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Město Mladá Vožice
a za podmínky, že obdarovaná strana se zavazuje využít předmět daru k veřejnému účelu jako veřejné
statky a v případě, že by obdarovaný převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy úplatně
třetí osobě, je povinen převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců ode dne
převodu,
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n)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 5757/27 o výměře 84 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
oddělené na základě geometrického plánu č. 5220 – 328/2014 ze dne 14. 7. 2014 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 5757/6, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 206 pro obec a k. ú. Tábor,
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 5750/17 o výměře 12 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
oddělené na základě geometrického plánu č. 5671 – 196/2018 ze dne 28. 11. 2018 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 5750/12, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 206 pro obec
a k. ú. Tábor a pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 5750/31 o výměře 37 m 2, ostatní plocha, ostatní
komunikace, oddělené na základě geometrického plánu č. 5671 – 196/2018 ze dne 28. 11. 2018
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 5750/6, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 206
pro obec a k. ú. Tábor Městu Tábor, IČO 253014, kdy náklady na vyhotovení geometrických plánů uhradilo
Město Tábor v rámci své investiční akce, poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí uhradí Město Tábor a za podmínky, že obdarovaná strana se zavazuje využít
předmět daru k veřejnému účelu jako veřejné statky a v případě, že by obdarovaný převedl nemovitosti
do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy úplatně třetí osobě, je povinen převést 100 % z ceny zjištěné
v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců ode dne převodu,
o)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2098/4 o výměře 569 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 40 pro obec Drhovle a k. ú. Mladotice u Drhovle a pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 291/6 o výměře 371 m2, ostatní plocha, silnice, oddělené na základě geometrického
plánu č. 390 – 702/2018 ze dne 8. 1. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 291/6, ostatní
plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 213 pro obec Předotice a k. ú. Křešice u Čížové Ředitelství silnic
a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO 65993390, kdy náklady na vyhotovení
geometrického plánu uhradilo Ředitelství silnic a dálnic ČR, poplatek spojený s návrhem na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Ředitelství silnic a dálnic ČR a za podmínky,
že obdarovaná strana se zavazuje využít předmět daru k veřejnému účelu jako veřejné statky a v případě,
že by obdarovaný převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy úplatně třetí osobě,
je povinen převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců ode dne převodu,
p)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1748/3 o výměře 236 m 2, vodní plocha, tok přirozený, oddělené
na základě geometrického plánu č. 166 – 1893/2018 ze dne 3. 12. 2018 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 1748, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 220 pro obec Dačice
a k. ú. Hostkovice u Dolních Němčic ČR - Povodí Moravy, s. p. se sídlem Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00
Brno, IĆO 70890013, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradil Jihočeský kraj v rámci
investiční akce a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí
Povodí Moravy, s. p.
q)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1717/4 o výměře 64 m2, ostatní plocha, silnice, oddělené
na základě geometrického plánu č. 708 – 39/2017 ze dne 26. 9. 2017 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 1717/2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 222 pro obec a k. ú.
Lodhéřov, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1717/5 o výměře 13 m 2, ostatní plocha, silnice,
oddělené na základě geometrického plánu č. 708 – 39/2017 ze dne 26. 9. 2017 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 1717/3, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 222 pro obec
a k. ú. Lodhéřov a pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1792/19 o výměře 17 m 2, vodní plocha, tok
přirozený, oddělené na základě geometrického plánu č. 708 – 39/2017 ze dne 26. 9. 2017 z pozemkové
parcely katastru nemovitostí č. 1792/12, vodní plocha, tok přirozený, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 222
pro obec a k. ú. Lodhéřov ČR - Povodí Vltavy, s. p., se sídlem Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5,
IČO 70889953, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradilo Povodí Vltavy, s. p. a poplatek
spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Povodí Vltavy, s. p.,
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2. záměr vzájemného darování
a)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 269/38 o výměře 26 m 2, ostatní plocha, jiná plocha a č. 269/39
o výměře 9 m2, ostatní plocha, jiná plocha, oddělených na základě geometrického plánu č. 340 – 82/2018
ze dne 29. 11. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 269/1, ostatní plocha, silnice, která je
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 559 pro obec Osek a k. ú. Osek u Radomyšle v dosavadním vlastnictví Jihočeského
kraje za pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č.291/29 o výměře 54 m 2, ostatní plocha, ostatní
komunikace, oddělenou na základě geometrického plánu č. 340 – 82/2018 ze dne 29. 11. 2018
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 291/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu
vlastnictví č. 1 pro obec Osek a k. ú. Osek u Radomyšle, pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 333/2
o výměře 4 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělenou na základě geometrického plánu č. 340 –
82/2018 ze dne 29. 11. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 333, ostatní plocha, jiná plocha,
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec Osek a k. ú. Osek u Radomyšle a pozemkovou parcelu katastru
nemovitostí č. 334/2 o výměře 2 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělenou na základě
geometrického plánu č. 340 – 82/2018 ze dne 29. 11. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 334, ostatní plocha, jiná plocha, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec Osek a k. ú. Osek u Radomyšle
v dosavadním vlastnictví Obce Osek, IČO 251631, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradil
Jihočeský kraj a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě
smluvní strany solidárně,
b)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1302/20 o výměře 432 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace
a č. 1302/21 o výměře 511 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělených na základě geometrického
plánu č. 544 – 21/2019 ze dne 11. 3. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1302/5, ostatní
plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 193 pro obec a k. ú. Střelské Hoštice, dílu „a“ o výměře 60 m 2,
odděleného na základě geometrického plánu č. 544 – 21/2019 ze dne 11. 3. 2019 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 1290/5, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 193
pro obec a k. ú. Střelské Hoštice, pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 458/37 o výměře 543 m 2,
trvalý travní porost a č. 615/16 o výměře 3310 m2, ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 193
pro obec Střelské Hoštice a k. ú. Sedlo u Horažďovic, dílu „d“ o výměře 4436 m2, odděleného na základě
geometrického plánu č. 91 – 22/2019 ze dne 7. 3. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 615/1,
ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště
Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 193 pro obec Střelské Hoštice a k. ú. Sedlo
u Horažďovic a pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 66/13 o výměře 15 m 2, trvalý travní porost,
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 193 pro obec Střelské Hoštice a k. ú. Kozlov nad Otavou v dosavadním
vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 151/8 o výměře 140 m 2, ostatní
plocha, silnice, č. 152/5 o výměře 85 m 2, ostatní plocha, silnice, č. 1302/3 o výměře 44 m 2, ostatní plocha,
silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú. Střelské Hoštice, díl „c“ o výměře 83 m 2,
oddělený na základě geometrického plánu č. 544 – 21/2019 ze dne 11. 3. 2019 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 1290/4, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú. Střelské
Hoštice, pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 1320/5 o výměře 117 m 2, ostatní plocha, silnice, která
je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 1 pro obec Střelské Hoštice a k. ú. Kozlov nad Otavou a díl „b“ o výměře 61 m 2,
oddělený na základě geometrického plánu č. 91 – 22/2019 ze dne 7. 3. 2019 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 615/15, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec Střelské Hoštice
a k. ú. Sedlo u Horažďovic v dosavadním vlastnictví Obce Střelské Hoštice, IĆO 251844, kdy náklady
na vyhotovení geometrického plánu uhradil Jihočeský kraj a poplatek spojený s návrhem na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně,
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c)
stavební parcely katastru nemovitostí č. 38/2 o výměře 81 m 2, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště,
oddělené na základě geometrického plánu č. 293 – 35/2018 ze dne 11. 1. 2019 ze stavební parcely katastru
nemovitostí č. 38/2, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 104 pro obec
Březnice a k. ú. Březnice u Bechyně, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1715/26 o výměře 3 m 2,
ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělené na základě geometrického plánu č. 293 – 35/2018 ze dne
11. 1. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1715/14, ostatní plocha, ostatní komunikace, která
je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 104 pro obec Březnice a k. ú. Březnice u Bechyně, pozemkových parcel katastru
nemovitostí č. 1783/3 o výměře 90 m 2, ostatní plocha, silnice a č. 1783/4 o výměře 110 m 2, ostatní plocha,
silnice, oddělených na základě geometrického plánu č. 293 – 35/2018 ze dne 11. 1. 2019 z pozemkové
parcely katastru nemovitostí č. 1783/2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 104 pro obec
Březnice a k. ú. Březnice u Bechyně a pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1784/3 o výměře 85 m 2,
ostatní plocha, silnice, č. 1784/4 o výměře 92 m 2, ostatní plocha, silnice, č. 1784/5 o výměře 4 m 2, ostatní
plocha, silnice, č. 1784/6 o výměře 43 m 2, ostatní plocha, silnice, č. 1784/7 o výměře 55 m 2, ostatní plocha,
silnice, č. 1784/8 o výměře 239 m 2, ostatní plocha, silnice a č. 1784/9 o výměře 3 m 2, ostatní plocha, silnice,
oddělených na základě geometrického plánu č. 293 – 35/2018 ze dne 11. 1. 2019 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 1784/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 104 pro obec Březnice a k. ú.
Březnice u Bechyně v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkovou parcelu katastru
nemovitostí č. 1845 o výměře 17 m 2, ostatní plocha, jiná plocha, oddělenou na základě geometrického plánu
č. 293 – 35/2018 ze dne 11. 1. 2019 ze stavební parcely katastru nemovitostí č. 13, zastavěná plocha
a nádvoří, zbořeniště, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště
Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Březnice a k. ú. Březnice u Bechyně,
pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 1846 o výměře 25 m 2, ostatní plocha, jiná plocha, oddělenou
na základě geometrického plánu č. 293 – 35/2018 ze dne 11. 1. 2019 ze stavební parcely katastru
nemovitostí č. 14, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec
Březnice a k. ú. Březnice u Bechyně, pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 1849 o výměře 4 m 2,
ostatní plocha, jiná plocha, oddělenou na základě geometrického plánu č. 293 – 35/2018 ze dne 11. 1. 2019
ze stavební parcely katastru nemovitostí č. 95, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu
vlastnictví č. 10001 pro obec Březnice a k. ú. Březnice u Bechyně, pozemkovou parcelu katastru nemovitostí
č. 35/2 o výměře 81 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělenou na základě geometrického plánu
č. 293 – 35/2018 ze dne 11. 1. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 35/1, ostatní plocha,
ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Březnice a k. ú. Březnice u Bechyně,
pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 42/3 o výměře 2 m 2, ostatní plocha, jiná plocha, oddělenou
na základě geometrického plánu č. 293 – 35/2018 ze dne 11. 1. 2019 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 42/1, trvalý travní porost, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Březnice a k. ú.
Březnice u Bechyně, pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 1715/24 o výměře 24 m 2, ostatní plocha,
ostatní komunikace, oddělenou na základě geometrického plánu č. 293 – 35/2018 ze dne 11. 1. 2019
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1715/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu
vlastnictví č. 10001 pro obec Březnice a k. ú. Březnice u Bechyně, pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 1715/27 o výměře 7 m 2, ostatní plocha, manipulační plocha a č. 1715/28 o výměře 12 m 2, ostatní plocha,
manipulační plocha, oddělené na základě geometrického plánu č. 293 – 35/2018 ze dne 11. 1. 2019
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1715/7, ostatní plocha, manipulační plocha, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu
vlastnictví č. 10001 pro obec Březnice a k. ú. Březnice u Bechyně, pozemkovou parcelu katastru nemovitostí
č. 1715/25 o výměře 18 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělenou na základě geometrického plánu
č. 293 – 35/2018 ze dne 11. 1. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1715/15, ostatní plocha,
ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Březnice a k. ú. Březnice u Bechyně
a pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1716/17 o výměře 20 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace
a č. 1716/18 o výměře 5 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělené na základě geometrického plánu
č. 293 – 35/2018 ze dne 11. 1. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1716/12, ostatní plocha,
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ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Březnice a k. ú. Březnice u Bechyně
v dosavadním vlastnictví Obce Březnice, IČO 252131, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu
uhradila Obec Březnice a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
uhradí obě smluvní strany solidárně,
d)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 547/2 o výměře 78 m 2, ostatní plocha, jiná plocha a č. 547/3
o výměře 34 m2, vodní plocha, tok přirozený, oddělených na základě geometrického plánu č. 154 – 127/2016
ze dne 24. 11. 2016 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 547, ostatní plocha, silnice, která je
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 63 pro obec Skalice a k. ú. Třebiště a pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 400/4
o výměře 44 m2, ostatní plocha, jiná plocha a č. 400/5 o výměře 11 m2, ostatní plocha, jiná plocha,
oddělených na základě geometrického plánu č. 154 – 127/2016 ze dne 24. 11. 2016 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 400/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 63 pro obec Skalice a k. ú.
Třebiště v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 553/3
o výměře 17 m2, ostatní plocha, silnice a č. 553/5 o výměře 4 m 2, ostatní plocha, silnice, oddělené
na základě geometrického plánu č. 154 – 127/2016 ze dne 24. 11. 2016 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 553, ostatní plocha, neplodná půda, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Skalice a k. ú.
Třebiště, pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 561/2 o výměře 19 m 2, ostatní plocha, silnice,
oddělenou na základě geometrického plánu č. 154 – 127/2016 ze dne 24. 11. 2016 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 561, ostatní plocha, jiná plocha, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec
Skalice a k. ú. Třebiště a pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 560/2 o výměře 1 m 2, ostatní plocha,
silnice, oddělenou na základě geometrického plánu č. 154 – 127/2016 ze dne 24. 11. 2016 z pozemkové
parcely katastru nemovitostí č. 561, ostatní plocha, jiná plocha, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec
Skalice a k. ú. Třebiště v dosavadním vlastnictví Obce Skalice, IČO 252867, kdy náklady na vyhotovení
geometrického plánu uhradil Jihočeský kraj a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně,
2. e)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 983/7 o výměře 3 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace
a č. 983/8 o výměře 3 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělených na základě geometrického plánu
č. 491 – 172/2018 ze dne 28. 2. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 983/6, ostatní plocha,
ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 711 pro obec Tučapy a k. ú. Tučapy u Soběslavi v dosavadním
vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 134/3 o výměře 8 m 2, ostatní
plocha, zeleň, oddělenou oddělených na základě geometrického plánu č. 491 – 172/2018 ze dne 28. 2. 2019
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 134/1, ostatní plocha, zeleň, která je zapsána u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001
pro obec Tučapy a k. ú. Tučapy u Soběslavi v dosavadním vlastnictví Obce Tučapy, IČO 253049,
kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradil Jihočeský kraj a poplatek spojený s návrhem
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně,
3. záměr směny
a)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1419/16 o výměře 76 m 2, orná půda, oddělené na základě
geometrického plánu č. 178 – 13/2018 ze dne 21. 12. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 1419/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 35 pro obec Český Rudolec a k. ú.
Markvarec v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 814/2
o výměře 84 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu č. 178 – 13/2018 ze dne
21. 12. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 814, ostatní plocha, neplodná půda, která je
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 122 pro obec Český Rudolec a k. ú. Markvarec v dosavadním vlastnictví
******, kdy Jihočeský kraj uhradí ****** doplatek kupní ceny ve výši 5 430,- Kč, náklady na vyhotovení
geometrického plánu uhradil Jihočeský kraj, náklady na vyhotovení znaleckého posudku uhradí obě smluvní
strany solidárně, poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí budou účastníci smlouvy vždy ohledně
majetku, který směnou nabývají do svého vlastnictví a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně,
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b)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1419/14 o výměře 136 m 2, orná půda, oddělené na základě
geometrického plánu č. 178 – 13/2018 ze dne 21. 12. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 1419/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 35 pro obec Český Rudolec a k. ú.
Markvarec v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 812/2
o výměře 152 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu č. 178 – 13/2018
ze dne 21. 12. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 812, ostatní plocha, neplodná půda,
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 117 pro obec Český Rudolec a k. ú. Markvarec v dosavadním
vlastnictví ******, kdy Jihočeský kraj uhradí ****** doplatek kupní ceny ve výši 9 830,- Kč, náklady na
vyhotovení geometrického plánu uhradil Jihočeský kraj, náklady na vyhotovení znaleckého posudku uhradí
obě smluvní strany solidárně, poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí budou účastníci smlouvy vždy
ohledně majetku, který směnou nabývají do svého vlastnictví a poplatek spojený s návrhem na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně,
c)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1419/7 o výměře 75 m 2, ostatní plocha, mez, stráň, č. 1419/10
o výměře 66 m2, orná půda, č. 1419/12 o výměře 49 m 2, orná půda, č. 1419/15 o výměře 72 m 2, orná půda
a č. 1419/17 o výměře 30 m 2, orná půda, oddělených na základě geometrického plánu č. 178 – 13/2018
ze dne 21. 12. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1419/1, ostatní plocha, silnice, která je
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 35 pro obec Český Rudolec a k. ú. Markvarec v dosavadním vlastnictví
Jihočeského kraje za pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 813/2 o výměře 106 m 2, ostatní plocha,
silnice, oddělenou na základě geometrického plánu č. 178 – 13/2018 ze dne 21. 12. 2018 z pozemkové
parcely katastru nemovitostí č. 813, ostatní plocha, neplodná půda, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 194
pro obec Český Rudolec a k. ú. Markvarec a pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 815/2 o výměře
65 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu č. 178 – 13/2018 ze dne 21. 12.
2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 815, ostatní plocha, neplodná půda, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 194 pro obec Český Rudolec a k. ú. Markvarec v dosavadním vlastnictví obchodní firmy
AGRIS Markvarec, spol. s r. o., se sídlem Lipolec 7, 380 01 Dačice, IČO 60069899, kdy Jihočeský kraj
uhradí obchodní firmě AGRIS Markvarec, spol. s r. o. doplatek kupní ceny ve výši 9 748,88,- Kč, náklady
na vyhotovení geometrického plánu uhradil Jihočeský kraj, náklady na vyhotovení znaleckého posudku
uhradí obě smluvní strany solidárně, poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí budou účastníci smlouvy
vždy ohledně majetku, který směnou nabývají do svého vlastnictví a poplatek spojený s návrhem na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně,
d)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 681/17 o výměře 64 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
oddělené na základě geometrického pánu č. 221 – 101/2018 ze dne 21. 12. 2018 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 681/3, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 69 pro obec a k. ú.
Horní Němčice v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkovou parcelu katastru nemovitostí
č. 82/66 o výměře 254 m 2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu č. 220 –
97/2018 ze dne 8. 1. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 82/26, trvalý travní porost, která je
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 74 pro obec a k. ú. Horní Němčice v dosavadním vlastnictví ******, bytem
******, kdy Jihočeský kraj uhradí ****** doplatek kupní ceny ve výši 9 470,- Kč, náklady na vyhotovení
geometrického plánu uhradil Jihočeský kraj, náklady na vyhotovení znaleckého posudku uhradí obě smluvní
strany solidárně, poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí budou účastníci smlouvy vždy ohledně
majetku, který směnou nabývají do svého vlastnictví a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně,
e)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1210/2 o výměře 99 m 2, ostatní plocha, silnice, oddělené
na základě geometrického plánu č. 1646 – 168 Fi/2018 ze dne 1. 2. 2019 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 1210, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 378 pro obec a k. ú.
České Velenice v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkovou parcelu katastru nemovitostí
č. 1220/37 o výměře 72 m2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 431 pro obec
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a k. ú. Rapšach v dosavadním vlastnictví ******, kdy ****** uhradí Jihočeskému kraji doplatek kupní ceny ve
výši 3 348,28 Kč, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradil ******, náklady na vyhotovení
znaleckého posudku uhradí obě smluvní strany solidárně, poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí budou
účastníci smlouvy vždy ohledně majetku, který směnou nabývají do svého vlastnictví a poplatek spojený
s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně,
4. přijetí daru
a)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1598/2 o výměře 4 m 2, ostatní plocha, jiná plocha, oddělené
na základě geometrického plánu č. 77 – 688/2018 z dne 2. 11. 2018 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 1598, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec
a k. ú. Měkynec od Obce Měkynec, IĆO 667692, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradil
Jihočeský kraj v rámci investiční akce a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí uhradí Jihočeský kraj,
b)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1683/10 o výměře 75 m 2, ostatní plocha, silnice, oddělené
na základě geometrického plánu č. 829 – 879/2018 ze dne 7. 12. 2018 z parcely pozemkového katastru
č. 1534, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú. Dívčice, pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 5/2 o výměře 56 m 2, vodní plocha, tok umělý, oddělené na základě geometrického plánu
č. 830 – 879/2018 ze dne 17. 12. 2018 z parcely pozemkového katastru č. 1097/1 díl 1, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú. Dívčice, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 75/2 o výměře
6 m2, vodní plocha, tok přirozený, oddělené na základě geometrického plánu č. 830 – 879/2018 ze dne
17. 12. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 75, vodní plocha, tok přirozený, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú. Dívčice, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 76/4 o výměře
9 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělené na základě geometrického plánu č. 830 – 879/2018
ze dne 17. 12. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 76, ostatní plocha, ostatní komunikace,
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú. Dívčice a pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 96/2 o výměře 42 m 2, vodní plocha, tok umělý, oddělené na základě geometrického plánu
č. 830 – 879/2018 ze dne 17. 12. 2018 z parcely pozemkového katastru č. 1097/1 díl 2, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú. Dívčice od Obce Dívčice, IČO 244775, kdy náklady na vyhotovení
geometrických plánů uhradil Jihočeský kraj v rámci investiční akce a poplatek spojený s návrhem na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Jihočeský kraj,
c)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1027/38 o výměře 179 m2, ostatní plocha, silnice, oddělené
na základě geometrického plánu č. 240 – 1/2019 ze dne 28. 2. 2019 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 1027/2, ostatní plocha, jiná plocha, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Peč
a k. ú. Lidéřovice, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1027/40 o výměře 117 m 2, ostatní plocha,
silnice, oddělené na základě geometrického plánu č. 240 – 1/2019 ze dne 28. 2. 2019 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 1027/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví
č. 10001 pro obec Peč a k. ú. Lidéřovice, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1027/41 o výměře
58 m2, ostatní plocha, silnice, oddělené na základě geometrického plánu č. 240 – 1/2019 ze dne 28. 2. 2019
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1027/6, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Peč a k. ú. Lidéřovice, pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 1027/42 o výměře 7 m 2, ostatní plocha, silnice, oddělené na základě geometrického plánu č. 240 – 1/2019
ze dne 28. 2. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1027/25, ostatní plocha, jiná plocha, která je
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Peč a k. ú. Lidéřovice a pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 1027/43 o výměře 28 m 2, ostatní plocha, silnice, oddělené na základě geometrického plánu
č. 240 – 1/2019 ze dne 28. 2. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1027/32, ostatní plocha,
ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště
Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Peč a k. ú. Lidéřovice
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od Obce Peč, IČO 477320, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradil Jihočeský kraj
a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Jihočeský kraj,
5. bezúplatný převod
a)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 747/1 o výměře 1052 m 2, orná půda, č. 747/2 o výměře 494 m 2,
ostatní plocha, silnice, č. 747/3 o výměře 748 m 2, orná půda, č. 747/4 o výměře 541 m 2, ostatní plocha,
silnice, č. 747/7 o výměře 3883 m 2, ostatní plocha, silnice, č. 747/11 o výměře 168 m 2, ostatní plocha,
silnice, č. 750/1 o výměře 93 m 2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 750/3 o výměře 495 m 2, ostatní plocha,
silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 60000 pro obec Předotice a k. ú. Podolí II, pozemkových parcel katastru
nemovitostí č. 291/24 o výměře 118 m 2, ostatní plocha, silnice, č. 291/31 o výměře 2 m2, ostatní plocha,
silnice, č. 292/7 o výměře 11 m 2, ostatní plocha, silnice, č. 296/3 o výměře 1891 m 2, ostatní plocha, silnice,
č. 296/5 o výměře 465 m 2, orná půda, č. 296/9 o výměře 709 m 2, trvalý travní porost, které jsou zapsány
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek v katastru nemovitostí na listu
vlastnictví č. 60000 pro obec Předotice a k. ú. Křešice u Čížové, pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 623 o výměře 273 m 2, ostatní plocha, neplodná půda, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 60000
pro obec Vimperk a k. ú. Boubská, pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1158/17 o výměře 731 m 2,
ostatní plocha, ostatní komunikace a č. 1167/2 o výměře 300 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 60000 pro obec a k. ú. Lčovice, pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 2248/1 o výměře 18 m 2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 60000 pro obec a k. ú.
Komařice, ideálních 8/24 pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2248/7 o výměře 111 m 2, ostatní
plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České
Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 56 pro obec a k. ú. Komařice, pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 2420/14 o výměře 870 m 2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 60000
pro obec Klenovice a k. ú. Klenovice u Soběslavi, ideální 1/6 pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 320/8 o výměře 6 m2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 621 pro obec Přešťovice a k. ú.
Kbelnice, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1436/20 o výměře 81 m 2, ostatní plocha, silnice,
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 60000 pro obec Radenín a k. ú. Hroby z vlastnictví České republiky –
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, Praha 2,
IČO 69797111, do vlastnictví Jihočeského kraje,
b)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 784/19 o výměře 151 m 2, ostatní plocha, silnice, č. 784/20
o výměře 176 m2, ostatní plocha, silnice, č. 784/39 o výměře 30 m 2, ostatní plocha, silnice, č. 784/41
o výměře 668 m2, ostatní plocha, silnice, č. 784/42 o výměře 8 m 2, ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 10002 pro obec a k. ú. Vícemil, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2344/2
o výměře 2172 m2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10002 pro obec Číměř
a k. ú. Nová Ves u Sedla, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1794/2 o výměře 8 m 2, ostatní plocha,
jiná plocha, oddělené na základě geometrického plánu č. 201 – 15/2019 ze dne 2. 2. 2019 z pozemkové
parcely katastru nemovitostí č. 1794, vodní plocha, tok umělý, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví
č. 10002 pro obec Dačice a k. ú. Chlumec u Dačic, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2530/6
o výměře 360 m2, ostatní plocha, silnice, oddělené na základě geometrického plánu č. 3919 – 19/2019
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2530/6, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví
č. 10002 pro obec a k. ú. Třeboň, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2530/9 o výměře 45 m 2,
zastavěná plocha a nádvoří, oddělené na základě geometrického plánu č. 3919 – 19/2019 z pozemkové
parcely katastru nemovitostí č. 2530/9, zastavěná plocha a nádvoří, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví
č. 10002 pro obec a k. ú. Třeboň, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1683/9 o výměře 38 m 2, ostatní
plocha, silnice, oddělené na základě geometrického plánu č. 829 – 879/2018 ze dne 7. 12. 2018 z parcely
pozemkového katastru č. 1650/2, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10002 pro obec a k. ú. Dívčice,
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pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1683/11 o výměře 23 m 2, ostatní plocha, silnice, oddělené
na základě geometrického plánu č. 829 – 879/2018 ze dne 7. 12. 2018 z parcely pozemkového katastru
č. 1536, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10002 pro obec a k. ú. Dívčice, pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 56/42 o výměře 11 m 2, zahrada, oddělené na základě geometrického plánu č. 491 – 172/2018
ze dne 28. 2. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 56/5, zahrada, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu
vlastnictví č. 10002 pro obec Tučapy a k. ú. Tučapy u Soběslavi z vlastnictví České republiky – Státního
pozemkového úřadu, se sídlem Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO 01312774, do vlastnictví
Jihočeského kraje,
c)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 139/3 o výměře 211 m 2, ostatní plocha, silnice, oddělené
na základě geometrického plánu č. 242 – 95/2018 ze dne 19. 11. 2018 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 139/2, ostatní plocha, neplodná půda, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 92 pro obec
Rožmberk nad Vltavou a k. ú. Horní Jílovice z vlastnictví České republiky – Povodí Vltavy, s. p., se sídlem
Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO 70889953,
6. prohlášení
investora č. 3/DS/PI 1 – 2019 v rámci stavby „Jižní tangenta České Budějovice (km 0,000 – km 2,706“,
okr. České Budějovice mezi Jihočeským krajem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci
546/56, 140 00 Praha 4, IČO 65993390, uvedené v příloze č. 6 návrhu,
7. předání k hospodaření
předmětu daru a bezúplatného převodu v části II. 4 a 5. usnesení k vlastnímu hospodářskému využití
ve smyslu ustanovení čl. VI. odst. 1 zřizovací listiny č. 183/2002/ZK v platném znění a ustanovení § 27 odst.
2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, Správě
a údržbě silnic Jihočeského kraje, p. o., se sídlem v Českých Budějovicích, Nemanická 2133/10, PSČ 370
10, IČO 709 71 641 ke dni nabytí vlastnického práva Jihočeským krajem, čímž dojde ke změně přílohy č. 2
zřizovací listiny č. 183/2002/ZK Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, p. o., se sídlem v Českých
Budějovicích, Nemanická 2133/10, PSČ 370 10, IČO 709 71 641, nazvané „Soupis majetku“, která se tak
doplní o nemovitosti uvedené v části II. 4. a 5. usnesení jako předmět daru a bezúplatného převodu,
8. vynětí z hospodaření
Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, p. o., se sídlem v Českých Budějovicích, Nemanická 2133/10,
PSČ 370 10, IČO 709 71 641, nemovitosti popsané v části I. 2. f) usnesení jako předmět předání
v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje ke dni nabytí vlastnického práva třetí osobou ve smyslu této
části, čímž dojde ke změně přílohy č. 2 zřizovací listiny č. 183/2002/ZK Správy a údržby silnic Jihočeského
kraje, p. o., se sídlem v Českých Budějovicích, Nemanická 2133/10, PSČ 370 10, IČO 709 71 641, nazvané
„Soupis majetku“, z níž bude ke stejnému dni vyňata nemovitost uvedená v části I. 2. f) usnesení jako
předmět předání v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje;
III. ukládá
Bc. Jiřímu Švecovi, členu rady kraje, předložit návrh popsaný v části II. usnesení k projednání zastupitelstvu
kraje.

K bodu: Majetkoprávní vypořádání nemovitostí - ukončení záměru
Usnesení č. 370/2019/RK-64
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. prodej
a)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 483/8 o výměře 21 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
č. 483/14 o výměře 1 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 483/15 o výměře 10 m 2, ostatní plocha,
ostatní komunikace a č. 483/16 o výměře 26 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace, které jsou zapsány
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 129 pro obec Rudolfov a k. ú. Hlinsko u Vráta včetně všech součástí a příslušenství
za 1,15 násobek ceny u stavebních pozemků oproti ceně dosažené ve znaleckém posudku tj. 15 698,- Kč
včetně DPH a náklady spojené s prodejem nemovitostí Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci
546/56, 140 00 Praha 4, IČO 65993390, kdy poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude kupující,
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b)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 4730/41 o výměře 17 m 2, ostatní plocha, jiná plocha, oddělené
na základě geometrického plánu č. 1798 – 67/2018 ze dne 26. 6. 2018 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 4730/4, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 68 pro obec a k. ú. Volary
za kupní cenu 2 210,- Kč a náklady spojené s prodejem nemovitosti ******, kdy poplatníkem daně z nabytí
nemovitých věcí bude kupující,
c)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1419/11 o výměře 29 m 2, orná půda, oddělené na základě
geometrického plánu č. 178 – 13/2018 ze dne 21. 12. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 1419/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 35 pro obec Český Rudolec a k. ú.
Markvarec za kupní cenu 870,- Kč a náklady spojené s prodejem nemovitosti ******, kdy poplatníkem daně
z nabytí nemovitých věcí bude kupující,
d))
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 437/1 o výměře 14 m 2, orná půda, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu
vlastnictví č. 795 pro obec Radomyšl a k. ú. Leskovice u Radomyšle za kupní cenu 700,- Kč a náklady
spojené s prodejem nemovitosti ******, kdy poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude kupující,
2. darování
a)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 34/10 o výměře 94 m 2, trvalý travní porost, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek v katastru nemovitostí na listu
vlastnictví č. 164 pro obec Bernartice a k. ú. Srlín Městysi Bernartice, IČO 249530, kdy poplatek spojený
s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Městys Bernartice a za podmínky,
že obdarovaná strana se zavazuje využít předmět daru k veřejnému účelu jako veřejné statky a v případě,
že by obdarovaný převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy úplatně třetí osobě,
je povinen převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců ode dne převodu,
b)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 561/6 o výměře 148 m 2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu
vlastnictví č. 1146 pro obec Čkyně a k. ú. Předenice u Čkyně Obci Čkyně, IČO 250384, kdy poplatek
spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Obec Čkyně a za podmínky,
že obdarovaná strana se zavazuje využít předmět daru k veřejnému účelu jako veřejné statky a v případě,
že by obdarovaný převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy úplatně třetí osobě,
je povinen převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců ode dne převodu,
c)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1119/6 o výměře 407 m 2, ostatní plocha, silnice a č. 1119/7
o výměře 125 m2, ostatní plocha, silnice, oddělených na základě geometrického plánu č. 1150 – 142/2018
ze dne 29. 10. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1119/1, ostatní plocha, silnice, která je
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 115 pro obec Hajany a k. ú. Hajany u Blatné Obci Hajany, IČO 60829257, kdy náklady
na vyhotovení geometrického plánu uhradila Obec Hajany a poplatek spojený s návrhem na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Obec Hajany a za podmínky, že obdarovaná strana
se zavazuje využít předmět daru k veřejnému účelu jako veřejné statky a v případě, že by obdarovaný
převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy úplatně třetí osobě, je povinen převést 100 %
z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců ode dne převodu,
d)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 708/9 o výměře 337 m 2, ostatní plocha, jiná plocha, oddělené
na základě geometrického plánu č. 676 – 188/2016 ze dne 28. 10. 2018 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 708/2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 143 pro obec Jindřichův
Hradec a k. ú. Radouňka, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 709/7 o výměře 279 m 2, ostatní plocha,
jiná plocha, oddělené na základě geometrického plánu č. 676 – 188/2016 ze dne 28. 10. 2018 z pozemkové
parcely katastru nemovitostí č. 709/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 143
pro obec Jindřichův Hradec a k. ú. Radouňka, a pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 4315/2
o výměře 44 m2, ostatní plocha, jiná plocha a č. 4315/3 o výměře 60 m 2, ostatní plocha, jiná plocha,
oddělených na základě geometrického plánu č. 4874 – 188/2016 ze dne 2. 11. 2018 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 4315, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
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kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 2041 pro obec
a k. ú. Jindřichův Hradec Městu Jindřichů Hradec, IČO 246875, kdy náklady na vyhotovení geometrických
plánů uhradilo Město Jindřichův Hradec a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí uhradí Město Jindřichův Hradec a za podmínky, že obdarovaná strana se zavazuje
využít předmět daru k veřejnému účelu jako veřejné statky a v případě, že by obdarovaný převedl
nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy úplatně třetí osobě, je povinen převést 100 % z ceny
zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců ode dne převodu,
e)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 950/5 o výměře 1130 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
oddělené na základě geometrického plánu č. 520 – 98/2018 ze dne 3. 12. 2018 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 950/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 382 pro obec a k. ú.
Číčenice Obci Číčenice, IČO 251097, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradila Obec
Číčenice a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Obec
Číčenice, a za podmínky, že obdarovaná strana se zavazuje využít předmět daru k veřejnému účelu jako
veřejné statky a v případě, že by obdarovaný převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy
úplatně třetí osobě, je povinen převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců
ode dne převodu,
f)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1615/2 o výměře 480 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
oddělené na základě geometrického plánu č. 580 – 18/2018 ze dne 8. 4. 2018 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 1615, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 59 pro obec Želeč a k. ú. Želeč
u Tábora Obci Želeč, IĆO 253201, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradila Obec Želeč
a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Obec Želeč,
a za podmínky, že obdarovaná strana se zavazuje využít předmět daru k veřejnému účelu jako veřejné
statky a v případě, že by obdarovaný převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy úplatně
třetí osobě, je povinen převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců ode dne
převodu,
g)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 280/5 o výměře 430 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace
a č. 280/6 o výměře 497 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělených na základě geometrického
plánu č. 326 – 678/2018 ze dne 2. 11. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 280/1, ostatní
plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 4630 pro obec Mutěnice a k. ú. Mutěnice u Strakonic Obci
Mutěnice, IČO 46687718, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradil Jihočeský kraj v rámci
investiční akce a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí
Obec Mutěnice, a za podmínky, že obdarovaná strana se zavazuje využít předmět daru k veřejnému účelu
jako veřejné statky a v případě, že by obdarovaný převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této
smlouvy úplatně třetí osobě, je povinen převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech
měsíců ode dne převodu,
h)
dílu „e“ o výměře 10 m 2, dílu „d+i“ o výměře 170 m 2, dílu „b“ o výměře 21 m 2, pozemkových parcel katastru
nemovitostí č. 4753/13 o výměře 504 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 4753/14 o výměře 231 m 2,
ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 4753/15 o výměře 684 m 2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 4753/16
o výměře 28 m2, ostatní plocha, jiná plocha, oddělených na základě geometrického plánu č. 1182 – 10/2018
ze dne 28. 11. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 4753/7, ostatní plocha, silnice, která je
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 315 pro obec a k. ú. Kunžak, a dílu „k“ o výměře 15 m 2, odděleného
na základě geometrického plánu č. 1182 – 10/2018 ze dne 28. 11. 2018 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 4753/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 315
pro obec a k. ú. Kunžak Obci Kunžak, IČO 246964, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradila
Obec Kunžak a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí
Obec Kunžak, a za podmínky, že obdarovaná strana se zavazuje využít předmět daru k veřejnému účelu
jako veřejné statky a v případě, že by obdarovaný převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této
smlouvy úplatně třetí osobě, je povinen převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech
měsíců ode dne převodu,
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i)
stavby silnice III/1511 v délce 2,476 km včetně pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1015/1 o výměře
16270 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace a č. 1034 o výměře 2216 m 2, ostatní plocha, ostatní
komunikace, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův
Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 241 pro obec Nová Bystřice a k. ú. Senotín Městu Nová
Bystřice, IČO 247138, kdy poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
uhradí Město Nová Bystřice za podmínky, že před převodem stavby silnice III/1511 dojde ze strany
Jihočeského kraje na jeho náklady k její opravě a uvedení do dobrého stavebně technického stavu
a za podmínky, že obdarovaná strana se zavazuje využít předmět daru k veřejnému účelu jako veřejné
statky a v případě, že by obdarovaný převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy úplatně
třetí osobě, je povinen převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců ode dne
převodu,
3. vzájemné darování
a)
dílu „o+p“ o výměře 1 m 2, dílu „l“ o výměře 59 m 2, dílu „g+q o výměře 28 m 2, oddělených na základě
geometrického plánu č. 3368 – 2017005/2017 ze dne 8. 4. 2017 z pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 3906/2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 2197 pro obec a k. ú. Soběslav, dílu „t“
o výměře 6 m2, odděleného na základě geometrického plánu č. 3368 – 2017005/2017 ze dne 8. 4. 2017
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 3989, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 2197
pro obec a k. ú. Soběslav, dílu „r+f“ o výměře 3 m 2, odděleného na základě geometrického plánu č. 3368 –
2017005/2017 ze dne 8. 4. 2017 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 3983/2, ostatní plocha, silnice,
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 2197 pro obec a k. ú. Soběslav, dílu „e“ o výměře 4 m 2, odděleného
na základě geometrického plánu č. 3368 – 2017005/2017 ze dne 8. 4. 2017 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 3905/9, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 2197 pro obec a k. ú. Soběslav
a dílu „s“ o výměře 3 m 2, odděleného na základě geometrického plánu č. 3368 – 2017005/2017 ze dne 8. 4.
2017 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 3990/3, ostatní plocha, silnice, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu
vlastnictví č. 2197 pro obec a k. ú. Soběslav v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za díl „a“ o výměře
5 m2 a díl „b“ o výměře 6 m 2, oddělené na základě geometrického plánu č. 3368 – 2017005/2017 ze dne
8. 4. 2017 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 3984/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Soběslav, díl „i“ o výměře 76 m 2, oddělený na základě
geometrického plánu č. 3368 – 2017005/2017 ze dne 8. 4. 2017 z pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 3906/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Soběslav
a pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 3984/3 o výměře 47 m 2, ostatní plocha, silnice,
dle geometrického plánu č. 3368 – 2017005/2017 ze dne 8. 4. 2017, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec
a k. ú. Soběslav v dosavadním vlastnictví Města Soběslav, IČO 252921, kdy náklady na vyhotovení
geometrického plánu uhradilo Město Soběslav a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně,
b)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 3088/24 o výměře 357 m 2, ostatní plocha, silnice a č. 3088/25
o výměře 15 m2, ostatní plocha, silnice, oddělených na základě geometrického plánu č. 677 – 776/2018
ze dne 13. 11. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 3088/1, ostatní plocha, silnice, která je
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 214 pro obec a k. ú. Plav, pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 3088/23 o výměře 797 m 2, ostatní plocha, silnice, oddělené na základě geometrického plánu č. 677 –
776/2018 ze dne 13. 11. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 3088/4, ostatní plocha, silnice,
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 214 pro obec a k. ú. Plav, pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 3088/20 o výměře 97 m 2, ostatní plocha, silnice, oddělené na základě geometrického plánu
č. 677 – 776/2018 ze dne 13. 11. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 3088/5, ostatní plocha,
silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 214 pro obec a k. ú. Plav v dosavadním vlastnictví Jihočeského
kraje za pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 3088/22 o výměře 64 m 2, ostatní plocha, silnice,
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oddělenou na základě geometrického plánu č. 677 – 776/2018 ze dne 13. 11. 2018 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 3088/15, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú.
Plav v dosavadním vlastnictví Obce Plav, IČO 581861, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu
uhradila Obec Plav a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
uhradí obě smluvní strany solidárně,
c)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 681/11 o výměře 41 m 2, ostatní komunikace a dílu „a“ o výměře
16 m2, oddělených na základě geometrického plánu č. 221 – 101/2018 ze dne 21. 12. 2018 z pozemkové
parcely katastru nemovitostí č. 681/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 69
pro obec a k. ú. Horní Němčice, dílu „b“ o výměře 54 m 2 a pozemkových parcel katastru nemovitostí
č. 681/13 o výměře 89 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace a č. 681/14 o výměře 334 m 2, ostatní plocha,
ostatní komunikace, oddělených na základě geometrického plánu č. 221 – 101/2018 ze dne 21. 12. 2018
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 681/4, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví
č. 69 pro obec a k. ú. Horní Němčice, pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 681/15 o výměře 16 m 2,
ostatní plocha, ostatní komunikace a č. 681/16 o výměře 105 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
oddělených na základě geometrického plánu č. 221 – 101/2018 ze dne 21. 12. 2018 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 681/3, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 69 pro obec a k. ú.
Horní Němčice a pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 681/10 o výměře 526 m 2, orná půda, oddělené
na základě geometrického plánu č. 220 – 97/2018 ze dne 8. 1. 2019 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 681/2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 69 pro obec a k. ú.
Horní Němčice v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkovou parcelu katastru nemovitostí
č. 665/2 o výměře 42 m 2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu č. 220 –
97/2018 ze dne 8. 1. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 665, ostatní plocha, ostatní
komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův
Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Horní Němčice a pozemkovou
parcelu katastru nemovitostí č. 656/3 o výměře 44 m 2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě
geometrického plánu č. 219 – 93/2018 ze dne 11. 1. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 656/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú.
Horní Němčice v dosavadním vlastnictví Obce Horní Němčice, IČO 666416, kdy náklady na vyhotovení
geometrického plánu uhradil Jihočeský kraj a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně,
d)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 259/2 o výměře 562 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
č. 259/3 o výměře 254 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 259/4 o výměře 23 m 2, ostatní plocha,
ostatní komunikace a č. 259/5 o výměře 631 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělených na základě
geometrického plánu č. 127 – 123/2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 259, ostatní plocha,
silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 155 pro obec Studená a k. ú. Maršov u Heřmanče v dosavadním
vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 255/10 o výměře 8 m 2, ostatní
plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu č. 127 – 123/2018 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 255/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví
č. 10001 pro obec Studená a k. ú. Maršov u Heřmanče a pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 274/2
o výměře 38 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu č. 127 – 123/2018
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 274, ostatní plocha, jiná plocha, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Studená a k. ú. Maršov u Heřmanče v dosavadním vlastnictví Obce
Studená, IČO 247545, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradil Jihočeský kraj a poplatek
spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně,
4. směnu
a)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1055/4 o výměře 86 m 2, ostatní plocha, silnice, oddělené
na základě geometrického plánu č. 153 – 52/2018 ze dne 15. 10. 2018 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 1055/2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
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Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 611 pro obec Velešín
a k. ú. Prostřední Svince – Holkov v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkovou parcelu
katastru nemovitostí č. 945/4 o výměře 66 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělené na základě
geometrického plánu č. 153 – 52/2018 ze dne 15. 10. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 945, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 923 pro obec Velešín
a k. ú. Prostřední Svince – Holkov v dosavadním vlastnictví ******, kdy ****** uhradí Jihočeskému kraji
doplatek kupní ceny ve výši 2 660,- Kč, náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradí obě smluvní
strany solidárně, náklady na vyhotovení znaleckého posudku uhradí obě smluvní strany solidárně,
poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí budou účastníci smlouvy vždy ohledně majetku, který směnou
nabývají do svého vlastnictví a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně,
b)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 269/37 o výměře 6 m 2, ostatní plocha, jiná plocha, oddělené
na základě geometrického plánu č. 338 – 81/2018 ze dne 12. 10. 2018 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 269/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 559 pro obec Osek a k. ú. Osek
u Radomyšle v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkovou parcelu katastru nemovitostí
č. 119/23 o výměře 24 m 2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu č. 338 –
81/2018 ze dne 12. 10. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 119/5, zahrada, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu
vlastnictví č. 259 pro obec Osek a k. ú. Osek u Radomyšle a pozemkovou parcelu katastru nemovitostí
č. 119/24 o výměře 2 m 2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu č. 338 –
81/2018 ze dne 12. 10. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 119/8, ostatní plocha,
manipulační plocha, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště
Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 259 pro obec Osek a k. ú. Osek u Radomyšle
v dosavadním vlastnictví ******, kdy Jihočeský kraj uhradí ****** doplatek kupní ceny ve výši 1682,70 Kč,
náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradil Jihočeský kraj, náklady na vyhotovení znaleckého
posudku uhradí obě smluvní strany solidárně, poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí budou účastníci
smlouvy vždy ohledně majetku, který směnou nabývají do svého vlastnictví a poplatek spojený s návrhem
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně,
c)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1419/9 o výměře 78 m2, ostatní plocha, mez, stráň a č. 1419/13
o výměře 65 m2, orná půda, oddělených na základě geometrického plánu č. 178 – 13/2018 ze dne 21. 12.
2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1419/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 35 pro obec Český Rudolec a k. ú. Markvarec v dosavadním vlastnictví Jihočeského
kraje za pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 811/2 o výměře 126 m 2, ostatní plocha, silnice,
oddělenou na základě geometrického plánu č. 178 – 13/2018 ze dne 21. 12. 2018 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 811/1, ostatní plocha, neplodná půda, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 18
pro obec Český Rudolec a k. ú. Markvarec v dosavadním podílovém spoluvlastnictví ****** a ******, kdy
Jihočeský kraj uhradí ****** a ****** doplatek kupní ceny ve výši 7 450,- Kč, náklady na vyhotovení
geometrického plánu uhradil Jihočeský kraj, náklady na vyhotovení znaleckého posudku uhradí obě smluvní
strany solidárně, poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí budou účastníci smlouvy vždy ohledně
majetku, který směnou nabývají do svého vlastnictví a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně,
d)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 484/14 o výměře 2071 m 2, orná půda, oddělené na základě
geometrického plánu č. 1187 – 96/2018 ze dne 4. 1. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 484/14, orná půda, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště
České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 940 pro obec a k. ú. Roudné v budoucím
vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 484/26 o výměře 1931 m 2,
trvalý travní porost, oddělenou na základě geometrického plánu č. 1187 – 96/2018 ze dne 4. 1. 2019
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 484/11, trvalý travní porost, která je zapsána u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví
č. 510 pro obec a k. ú. Roudné v dosavadním vlastnictví ******, bez doplatku kupní ceny, kdy náklady na
vyhotovení znaleckého posudku uhradí Jihočeský kraj, náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradil
Jihočeský kraj v rámci investiční akce, poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude Jihočeský kraj a
poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Jihočeský kraj,
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5. předání k hospodaření
předmětu vzájemného darování a směny uvedeného v části I. 3. a 4. usnesení k vlastnímu hospodářskému
využití ve smyslu ustanovení čl. VI. odst. 1 zřizovací listiny č. 183/2002/ZK v platném znění a ustanovení
§ 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném
znění, Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, p. o., se sídlem v Českých Budějovicích, Nemanická
2133/10, PSČ 370 10, IČO 709 71 641 ke dni nabytí vlastnického práva Jihočeským krajem, čímž dojde
ke změně přílohy č. 2 zřizovací listiny č. 183/2002/ZK Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, p. o.,
se sídlem v Českých Budějovicích, Nemanická 2133/10, PSČ 370 10, IČO 709 71 641, nazvané „Soupis
majetku“, která se tak doplní o nemovitosti uvedené v části I. 3. a 4. usnesení jako předmět vzájemného
darování a směny,
6. vynětí z hospodaření
Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, p. o., se sídlem v Českých Budějovicích, Nemanická 2133/10,
PSČ 370 10, IČO 709 71 641, nemovitosti popsané v části I. 1., 2., 3. a 4. usnesení jako předmět prodeje,
darování, vzájemného darování a směny v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje ke dni nabytí
vlastnického práva třetí osobou ve smyslu této části, čímž dojde ke změně přílohy č. 2 zřizovací listiny
č. 183/2002/ZK Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, p. o., se sídlem v Českých Budějovicích,
Nemanická 2133/10, PSČ 370 10, IČO 709 71 641, nazvané „Soupis majetku“, z níž budou ke stejnému dni
vyňaty nemovitosti uvedené v části I. 1. usnesení jako předmět prodeje, darování, vzájemného darování
a směny v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje;
II. ukládá
Bc. Jiřímu Švecovi, členu rady kraje, předložit návrh popsaný v části I. usnesení k projednání zastupitelstvu
kraje.

K bodu: Předání staveb k hospodaření Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, vyřazení staveb z
hospodaření Správy a údržby silnic Jihočeského kraje a nemovitosti doporučené k demolici
Usnesení č. 371/2019/RK-64
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1.
předání k hospodaření a zařazení do evidence majetku Správy a údržby silnic Jihočeského kraje nemovitého
majetku uvedeného v příloze č. 1 – tab. 1 návrhu 402/RK/19, ve smyslu ustanovení čl. VI. odst. 1 zřizovací
listiny č. 183/2002/ZK v platném znění a ustanovení § 27 odst. 2 písm. e) z. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů v platném znění, Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, čímž dojde
ke změně přílohy č. 2 zřizovací listiny č. 183/2002/ZK Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, se sídlem
v Českých Budějovicích, Nemanická 2133/10, PSČ 370 10, IČ 709 71 641, nazvané „Soupis majetku“,
která se tak doplní o nemovitosti uvedené v příloze č. 1 – tab. 1 k návrhu 402/RK/19,
2.
vynětí z hospodaření a vyřazení z evidence majetku Správy a údržby silnic Jihočeského kraje nemovitého
majetku uvedeného v příloze č. 1 – tab. 2 návrhu 402/RK/19, ve smyslu ustanovení čl. VI. odst. 1 zřizovací
listiny č. 183/2002/ZK v platném znění a ustanovení § 27 odst. 2 písm. e) z. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů v platném znění, Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, čímž dojde
ke změně přílohy č. 2 zřizovací listiny č. 183/2002/ZK Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, se sídlem
v Českých Budějovicích, Nemanická 2133/10, PSČ 370 10, IČ 709 71 641, nazvané „Soupis majetku“,
ze které se tak vyřadí nemovitosti uvedené v příloze č. 1 – tab. 2 k návrhu 402/RK/19,
3.
likvidaci nemovitostí uvedených v příloze č. 1 k návrhu 402/RK/19 – tab. 2 svěřených k hospodaření Správě
a údržbě silnic Jihočeského kraje;
II. ukládá
1. Bc. Jiřímu Švecovi, členu rady kraje, předložit návrh uvedený v části I. usnesení k projednání
zastupitelstvu kraje,
2. Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, zabezpečit provedení potřebných
úkonů k realizaci části I. 3. usnesení.
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K bodu: Plnění rozpočtu Jihočeského kraje za rok 2018
Usnesení č. 372/2019/RK-64
Rada Jihočeského kraje
bere na vědomí
informaci o plnění rozpočtu Jihočeského kraje za rok 2018 dle příloh návrhu č. 355/RK/19.

K bodu: Rozpočtové změny 6/19
Usnesení č. 373/2019/RK-64
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. rozpočtová opatření č. 95/R – 114/R,
2. návrh rozpočtových opatření č. 92/Z – 94/Z;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtová opatření č. 92/Z – 94/Z;
III. ukládá
1. JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení rozpočtových opatření
č. 95/R - 114/R,
2. Mgr. Jaromíru Novákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit rozpočtová opatření č. 92/Z – 94/Z
zastupitelstvu kraje k projednání.

K bodu: Poskytnutí individuální dotace Regionální agrární komoře Jihočeského kraje na rok 2019
Usnesení č. 374/2019/RK-64
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádost Regionální agrární komory Jihočeského kraje o poskytnutí individuální dotace na rok 2019
dle přílohy č. 1;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje dle důvodové zprávy a příloh návrhu č. 363/RK/19 schválit:
1. rozsah činností vykonávaných Regionální agrární komorou Jihočeského kraje ve veřejném zájmu kraje
v roce 2019 dle přílohy č. 2,
2. kalkulaci vyrovnávací platby po vyčíslení ztrát jednotlivých činností dle přílohy č. 3,
3. poskytnutí dotace Regionální agrární komoře Jihočeského kraje, IČO 26037041, ve výši 1 900 000 Kč na
úhradu ztráty z činností vykonávaných ve veřejném zájmu kraje v roce 2019,
4. návrh dotační smlouvy ve znění dle přílohy č. 4;
III. ukládá
Mgr. Jaromíru Novákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit tento návrh zastupitelstvu kraje k projednání dne
11. 4. 2019.

K bodu: Poskytnutí individuální dotace Jihočeské hospodářské komoře na rok 2019
Usnesení č. 375/2019/RK-64
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádost Jihočeské hospodářské komory o poskytnutí individuální dotace na rok 2019 dle přílohy č. 1;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje dle důvodové zprávy a příloh návrhu č. 364/RK/19 schválit:
1. rozsah činností vykonávaných Jihočeskou hospodářskou komorou ve veřejném zájmu kraje v roce 2019
dle přílohy č. 2,
2. kalkulaci vyrovnávací platby po vyčíslení ztrát jednotlivých činností dle přílohy č. 3,
3. poskytnutí dotace Jihočeské hospodářské komoře, IČO 48208248, ve výši 1 600 000 Kč na úhradu ztráty
z činností vykonávaných ve veřejném zájmu kraje v roce 2019,
4. návrh dotační smlouvy ve znění dle přílohy č. 4;
III. ukládá
Mgr. Jaromíru Novákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit tento návrh zastupitelstvu kraje k projednání dne
11. 4. 2019.
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K bodu: Poskytnutí individuálních dotací na rok 2019 ostatním subjektům v gesci OEKO
Usnesení č. 376/2019/RK-64
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
přijetí žádostí o poskytnutí individuálních dotací dle důvodové zprávy návrhu č. 365/RK/19;
II. schvaluje
poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru v příloze č. 1 návrhu č. 365/RK/19 s těmito
subjekty:
1. Regionální sdružení Šumava, IČO 47259957, ve výši 150 000 Kč, v režimu de minimis,
2. Sdružení místních samospráv České republiky, IČO 75130165, ve výši 168 000 Kč, v režimu
nezakládajícím veřejnou podporu,
3. Svaz měst a obcí Jihočeského kraje, IČO 68543727, ve výši 180 000 Kč, v režimu nezakládajícím
veřejnou podporu;
III. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru v příloze č. 2
návrhu č. 365/RK/19 s těmito subjekty:
1. Euroregion Šumava – jihozápadní Čechy, z. s., IČO 47261102, ve výši 330 000 Kč, v režimu de minimis,
2. Jihočeská Silva Nortica, IČO 70659061, ve výši 490 000 Kč, v režimu de minimis,
3. Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, o. p. s., IČO 26091089, ve výši 300 000 Kč, v režimu
de minimis,
4. Regionální rozvojová agentura Šumava, o. p. s., IČO 25154711, ve výši 400 000 Kč, v režimu de minimis,
5. Spolek pro obnovu venkova Jihočeského kraje, IČO 71213198, ve výši 380 000 Kč, v režimu de minimis;
IV. ukládá
1. JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci
části II. usnesení,
2. Mgr. Jaromíru Novákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh části III. usnesení zastupitelstvu kraje
na jednání dne 11. 4. 2019.

K bodu: Poskytnutí návratné finanční výpomoci sdružení Jihočeská Silva Nortica
Usnesení č. 377/2019/RK-64
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádost sdružení Jihočeská Silva Nortica o poskytnutí návratné finanční výpomoci dle přílohy č. 1;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje dle důvodové zprávy a příloh návrhu č. 375/RK/19 schválit:
1. poskytnutí návratné finanční výpomoci sdružení Jihočeská Silva Nortica, IČO 70659061, ve výši
1 000 000 Kč se splatností nejpozději do 31. 12. 2020,
2. návrh smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci dle přílohy č. 2;
III. ukládá
Mgr. Jaromíru Novákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit zastupitelstvu kraje k projednání návrh v souladu
s částí II. usnesení.
T: 11. 4. 2019

K bodu: Prodej pozemku v k. ú. České Budějovice 4
Usnesení č. 378/2019/RK-64
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit
a) prodej pozemku parcely KN p. č. 1815/18 o výměře 292 m2, oddělené dosud nezapsaným geometrickým
plánem č. 2168-74/2004 z parcely KN p. č. 1815/2, v k. ú. České Budějovice 4, ******, za cenu v místě a
čase obvyklou ve výši 265 780 Kč + náklady spojené s prodejem, dle návrhu smlouvy č. SK/OHMS/038/19 v
příloze č. 4 návrhu č. 316/RK/19,
b) vyjmutí uvedeného majetku dle části I. 1. a) tohoto usnesení z hospodaření se svěřeným majetkem
Střední odborné škole veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové škole s právem státní jazykové
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zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská tř. 458/92, IČO 60075911, zřizované krajem, ke dni podání návrhu
na vklad vlastnického práva z kupní smlouvy do katastru nemovitostí,
2. uložit
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
a) zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. 1. a) tohoto usnesení,
b) zajistit po vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny
vymezující svěřený majetek v souladu s částí I. 1. b) tohoto usnesení;
II. ukládá
Mgr. Jaromíru Novákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh na prodej dle části I. tohoto usnesení
zastupitelstvu kraje k projednání.

K bodu: Koupě pozemku a garáže v k. ú. Vimperk
Usnesení č. 379/2019/RK-64
Rada Jihočeského kraje
I.
doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit
a) koupi pozemku parcely KN č. 1029/2 o výměře 24 m 2, jejíž součástí je stavba garáže bez čp/če,
k. ú. Vimperk, od pana ******, za kupní cenu stanovenou prodávajícím, a to ve výši 98.000 Kč, do vlastnictví
Jihočeského kraje, dle návrhu smlouvy v příloze č. 4 návrhu č. 296/RK/19,
b) předání uvedeného majetku dle části I. 1. a) tohoto usnesení k hospodaření se svěřeným majetkem
Střední škole a základní škole, Vimperk, Nerudova 267, IČO 00477419, zřizované krajem, ke dni podání
návrhu na vklad vlastnického práva z kupní smlouvy do katastru nemovitostí,
2. uložit
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
c) zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. 1. a) tohoto usnesení,
d) zajistit po vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny
vymezující svěřený majetek v souladu s částí I. 1. b) tohoto usnesení,
3. vzít na vědomí
informaci, že rada schválila nařízený odvod z fondu investic Střední školy a základní školy, Vimperk,
Nerudova 267, IČO 00477419, do rozpočtu kraje k úhradě kupní ceny za pozemek uvedený v části I. 1. a)
tohoto usnesení;
II. ukládá
Mgr. Jaromíru Novákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh na koupi dle části I. tohoto usnesení
zastupitelstvu kraje k projednání.

K bodu: Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Radenín od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových
Usnesení č. 380/2019/RK-64
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit
a) bezúplatný převod spoluvlastnického podílu ve výši ideální ½ pozemků v k. ú. Radenín, a to pozemku
stavební parcely KN č. 32/2 a pozemku stavební parcely KN č. 221, na nichž stojí stavby ve vlastnictví
Jihočeského kraje a dále pozemku pozemkové parcely KN č. 34/1, pozemku pozemkové parcely KN
č. 1017/5 a pozemku pozemkové parcely KN č. 1073 z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha – Nové Město, IČO 69797111,
do vlastnictví Jihočeského kraje dle návrhu smluv o bezúplatném převodu v příloze č. 4 a č. 5 návrhu
č. 383/RK/19,
b) předání uvedeného majetku dle části I. 1. a) usnesení k hospodaření se svěřeným majetkem Dětskému
domovu, Základní škole a Školní jídelně, Radenín 1, IČO 70535779, zřizovanému krajem, ke dni podání
návrhu na vklad práva ze smluv o bezúplatném převodu do katastru nemovitostí,
c) zřízení věcného práva v souladu s § 1761 zákona č. 89/2012 Sb., spočívajícího v závazku nabyvatele
(povinného) nezcizit převáděný majetek dle části I. 1. a) usnesení a nezatížit jej zástavním právem, a to po
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dobu 10 let od okamžiku právních účinků vkladu vlastnického práva dle návrhu smluv o bezúplatném
převodu v příloze č. 4 a č. 5 návrhu č. 383/RK/19 do katastru nemovitostí,
2. uložit
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
e) zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. 1. a) a části I. 1. c) usnesení,
f) zajistit po vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny
vymezující svěřený majetek v souladu s částí I. 1. b) usnesení;
II. ukládá
Mgr. Jaromíru Novákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh bezúplatného převodu zastupitelstvu kraje
k projednání.

K bodu: Změna práva hospodaření s nemovitým majetkem v k. ú. České Budějovice 6
Usnesení č. 381/2019/RK-64
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit
a) vyjmutí nemovitého majetku z hospodaření se svěřeným majetkem Střední škole obchodní a Vyšší
odborné škole, České Budějovice, Husova 9, IČO 00510874, a to pozemku parcely KN č. 161 a pozemku
parcely KN č. 162, jehož součástí je stavba pro administrativu č. p. 105 vše v k. ú. České Budějovice 6,
ke dni 30. 4. 2019,
b) předání uvedeného majetku dle části I. 1. a) usnesení k hospodaření se svěřeným majetkem
Jihočeskému muzeu v Českých Budějovicích, České Budějovice, Dukelská 1, IČO 00073539, ke dni
30. 4. 2019,
c) dodatek č. 17 zřizovací listiny Střední školy obchodní a Vyšší odborné školy, České Budějovice, Husova
9, IČO 00510874, kterým se mění příloha č. 1 „Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se
příspěvkové organizaci předává k hospodaření“ tak, že se jí majetek uvedený v části I. 1. a) usnesení vyjímá
z hospodaření,
d) dodatek č. 20 zřizovací listiny Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, České Budějovice, Dukelská
1, IČO 00073539, kterým se mění příloha č. 1A „Soupis majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se
příspěvkové organizaci předává k hospodaření“ tak, že se jí majetek uvedený v části I. 1. a) usnesení
předává k hospodaření,
2. uložit
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci části I. 1. usnesení;
II. ukládá
Mgr. Jaromíru Novákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh o změně hospodaření s nemovitým
majetkem zastupitelstvu kraje k projednání.

K bodu: Souhlas s odstraněním stavby ve statku Dobešice
Usnesení č. 382/2019/RK-64
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit
odstranění stavby bez čp/če, která je součástí pozemku stavební parcely KN č. 2745/13 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 tento návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
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K bodu: Souhlas s odstraněním staveb v zařízeních sociálních služeb v k. ú. Dobrá Voda u Horní Stropnice,
Libníč a České Budějovice 3
Usnesení č. 383/2019/RK-64
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit
a) odstranění stavby čp. 86, která je součástí pozemku stavební parcely KN č. 126 a stavby bez čp/če, která
je součástí pozemku stavební parcely KN č. 41/2 v k. ú. Dobrá Voda u Horní Stropnice, svěřené
k hospodaření Domovu pro seniory Horní Stropnice, IČO 666254,
b) odstranění staveb čp. 69, čp. 68, čp. 67 a čp. 66, které jsou součástí pozemků parcel KN č. 248, č. 249,
č. 250 a č. 251 v k. ú. Libníč a vedlejší stavby, která stojí na pozemku parcele KN č. 1032 a 1033 v k. ú.
České Budějovice 3, svěřené k hospodaření Domovu Libníč a Centru sociálních služeb Empatie, IČO
666271,
2. uložit
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci částí I. 1. usnesení;
II. ukládá
Mgr. Jaromíru Novákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit tento návrh zastupitelstvu kraje k projednání.

K bodu: Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. SN/OHMS/235/15 na pozemek v prostoru letiště České
Budějovice
Usnesení č. 384/2019/RK-64
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. SN/OHMS/235/15 na pozemek v prostoru letiště České Budějovice
vedený na LV č. 807 pro k. ú. Homole dle přílohy č. 2 návrhu č. 408/RK/19;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci části I. usnesení.

K bodu: Věcné břemeno pro E.ON Distribuce, a.s. v k. ú. Homole - přepojení
Usnesení č. 385/2019/RK-64
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. zřízení věcného břemene – služebnosti na dobu neurčitou na části pozemku parc. KN č. 1494/10
v rozsahu cca 10 bm v k. ú. Homole ve vlastnictví Jihočeského kraje, které bude spočívat v právu umístění
zemního kabelového vedení NN a v právech vyplývajících z energetického zákona č. 458/2000 Sb.
ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a.s., IČO 28085400, za jednorázovou úhradu 10 000 Kč bez DPH,
2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene dle návrhu smlouvy
č. SSB/OHMS/024/19 v příloze č. 4 návrhu č. 413/RK/19,
3. udělení souhlasu dle § 184a stavebního zákona se stavebním záměrem v příloze č. 5 návrhu
č. 413/RK/19;
II. pověřuje
JUDr. Milana Kučeru, Ph.D., ředitele krajského úřadu, kontrolou dodržování podmínek smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene dle části I. 2. usnesení a projednáním přenesení práv a povinností
z tohoto věcného břemene na nájemce Jihočeské letiště České Budějovice a.s., IČO 26093545.

K bodu: Vypořádání podílového spoluvlastnictví 1/16 s ICOM transport a.s. a záměr prodeje 1/16 v k. ú.
Pelhřimov
Usnesení č. 386/2019/RK-64
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
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1. zrušit
usnesení č. 282/2003-ZK27 ze dne 14. 10. 2003 ve věci „Prodej nemovitostí ve správě SOU dopravní
a technické a SOŠ automobilní Č. Budějovice“,
2. schválit
záměr prodeje nepotřebné nemovitosti v k. ú. Pelhřimov, a to spoluvlastnického podílu ideální 1/16 pozemku
parc. KN č. 2364/12, jehož součástí je stavba bez čp/če, minimálně za cenu 300.000 Kč,
3. uložit
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
a) zveřejnit záměr prodeje na úřední desce krajského úřadu po dobu zákonné lhůty,
b) po splnění části I. 3. a) usnesení předložit návrh k projednání podmínek vlastního prodeje orgánům kraje;
II. ukládá
Mgr. Jaromíru Novákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit tento návrh k projednání zastupitelstvu kraje.

K bodu: Stanovení počtu zaměstnanců zařazených do krajského úřadu a objemu prostředků na platy těchto
zaměstnanců pro rok 2019
Usnesení č. 387/2019/RK-64
Rada Jihočeského kraje
I. stanovuje
v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších
předpisů a v návaznosti na usnesení č. 357/2018/ZK-18 ze dne 13. 12. 2018, kterým byl schválen rozpočet
Jihočeského kraje na rok 2019,
objem prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu pro rok 2019 ve výši
236 055 260,- Kč
a dále v návaznosti na usnesení č. 31/2018/RK-32 ze dne 25. 1. 2018
nadále počet zaměstnanců Jihočeského kraje zařazených do krajského úřadu na 504 zaměstnanců a počet
55 zaměstnanců pro administraci evropských projektů;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
- s účinností k 1. 4. 2019 formou organizační změny prodloužit u celkem 3 pracovních míst
pro administraci evropských projektů v odboru OSOV zřízených na dobu určitou do 31. 3. 2019 tuto
dobu určitou do 31. 12. 2019;
T: do 31. 3. 2019
- s účinností k 1. 5. 2019 formou organizační změny zřídit 3 pracovní místa zaměstnanců pro administraci
evropských projektů v odboru OSOV na dobu určitou do 30. 4. 2022;
- s účinností k 1. 5. 2019 formou organizační změny upravit názvy celkem 4 stávajících pracovních míst
pro administraci evropských projektů v odboru OSOV a změnit dobu určitou těchto pracovních míst
z doby do 30. 4. 2019 nově na dobu určitou do 31. 3. 2022.
T: do 30. 4. 2019

K bodu: Individuální dotace v rámci záštit členů Rady Jihočeského kraje
Usnesení č. 388/2019/RK-64
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
předložení žádostí o poskytnutí individuální dotace jednotlivých žadatelů dle přílohy návrhu č. 368/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: Porta, Lannova tř. 92/53, 370 01 České Budějovice, IČO 00541036,
na zajištění akce: „Krajské kolo festivalu Porta“,
b) ve výši 10 000,- Kč příjemci: TC Move 21, z.s., Pražská tř. 2237/67, 370 04 České Budějovice,
IČO 26598566, na zajištění akce: „Czech Dance Masters - regionální kolo pro Jihočeský kraj“,
c) ve výši 10 000,- Kč příjemci: G. Benedikt Švec cykloteam Želeč, z.s., Želeč 249, 391 74 Želeč,
IČO 68544651, na zajištění akce: „Český pohár mládeže a žen - Prodoli Soběslavské okruhy“,
d) ve výši 2 000,- Kč příjemci: SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Branná, Branná 151, 379 01 Třeboň,
IČO 60819553, na zajištění akce: „Dětský karneval“,
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e) ve výši 7 500,- Kč příjemci: Autoklub Hradiště v AČR, Jablonského 383/2, 397 01 Písek, IČO 46659552,
na zajištění akce: „Mezinárodní mistrovství ČR a Přebor ČR Miniracing 2019“,
f) ve výši 5 000,- Kč příjemci: Prime Communications, s.r.o., Jinonická 80/804, 158 00 Praha,
IČO 28274288, na zajištění akce: „Žena regionu“,
g) ve výši 5 000,- Kč příjemci: THEIA - krizové centrum o.p.s., Mánesova 11/3b, 370 01 České Budějovice,
IČO 26562731, na zajištění akce: „Konference - Krok za krokem z dluhové pasti“,
h) ve výši 8 000,- Kč příjemci: SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Křenovice, Křenovice 15, 373 84 Dubné,
IČO 65048555, na zajištění akce: „Hasičská soutěž a sportovní den“,
i) ve výši 5 000,- Kč příjemci ****** na zajištění akce: „4. ročník Dubenský běh pro dobrou věc“,
j) ve výši 8 000,- Kč příjemci: SH ČMS - Krajské sdružení hasičů Jihočeského kraje, Lannova tř. 117/63,
370 01 České Budějovice, IČO 71176110, na zajištění akce: „Krajská soutěž v požárním sportu“,
2. poskytnutí individuální dotace a převod finančních prostředků na zřizovatelský odbor OZDR ve výši
10 000,- Kč příjemci: Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje, B. Němcové 1931/6, 370 01 České
Budějovice, IČO 48199931, na zajištění akce: „XIII. celostátní konference Systému psychosociální
intervenční služby ČR“;
III. neschvaluje
poskytnutí individuální dotace žadateli: Unie ROSKA - reg. org. ROSKA České Budějovice, z.p.s., Na Zlaté
stoce 551/14, 370 05 České Budějovice, IČO 65011732, na zajištění akce: „Maratón s roztroušenou
sklerózou“ v požadované výši 10 000,- Kč;
IV. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí individuální dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace ve výši 5 000,- Kč příjemci: Město Nové Hrady, nám. Republiky 46, 373 33 Nové Hrady,
IČO 00245267, na zajištění akce: „41. ročník Novohradské číše“;
V. ukládá
1. JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci
části II. a III. usnesení,
2. Mgr. Ivaně Stráské, hejtmance kraje, předložit návrh podle části IV. usnesení zastupitelstvu kraje
k projednání.
T: 11. 4. 2019

K bodu: Návrh programu zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 11. 4. 2019
Usnesení č. 389/2019/RK-64
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
návrh programu zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 11. 4. 2019 v upraveném znění.

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2019 výběr projektů
Usnesení č. 390/2019/RK-64
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol z jednání Krajské výběrové komise Programu obnovy venkova Jihočeského kraje o hodnocení
žádostí o dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2019 dle přílohy č. 1 návrhu
č. 491/RK/19;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotací v Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2019
v celkové výši 109 999 000 Kč dle příloh návrhu č. 491/RK/19 a uzavření příslušných veřejnoprávních smluv;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit návrh části II. usnesení zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 11. 4. 2019

Mgr. Ivana Stráská
Hejtmanka Jihočeského kraje

……………………………………
56

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

